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Mini Altifalantes Nokia MD-4
Estes altifalantes estéreo compactos oferecem áudi
qualidade enquanto ouve música ou o rádio no seu 
telemóvel Nokia compatível. Os altifalantes têm um
estéreo de 3,5 mm.

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente e
utilizador. Consulte também o manual do utilizador d
inclui informações importantes sobre segurança e m
manual do utilizador do dispositivo de áudio compat
os acessórios fora do alcance das crianças.

Instalar as pilhas
Os altifalantes são alimentados por quatro pilhas A
pilhas alcalinas. Para instalar as pilhas aos pares, fa
das pilhas no lado exterior de cada altifalante na dir
setas, coloque as pilhas conforme é indicado no res
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Durante períodos longos em que os altifalantes não
retire as pilhas para evitar danos provocados por de

Utilizar os altifalantes
Pode utilizar os altifalantes juntos ou separados (po
de V). É mais fácil transportar os altifalantes quand
altifalantes podem ser separados até aproximadame
tente forçar os altifalantes a abrirem mais.

Para ligar os altifalantes ao telemóvel ou dispositivo
cabo dos altifalantes ao conector do dispositivo. Os a
utilizados com adaptadores Nokia compatíveis. Para
altifalantes com um adaptador Nokia, ligue o adapt
o cabo do altifalante ao adaptador.

Para ligar os altifalantes, desloque o interruptor de 
no interior dos altifalantes separados, na direcção d
articulada. A luz indicadora verde acende-se. Para de
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Para ajustar o volume, utilize os controlos de volum
áudio. Se o nível do som dos altifalantes ficar muito
pilhas.

Para transportar os altifalantes, junte-os e coloque-

Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superio
com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-
cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humid
de humidificantes podem conter minerais, que
dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispos
completamente.
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• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais c
componentes móveis e electrónicos podem ser

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As
elevadas podem reduzir a duração dos disposit
danificar as baterias e deformar ou derreter ce

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quan
retoma a temperatura normal, pode formar-se 
respectivo interior, podendo danificar as placas
electrónicos.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositi
manuseamento descuidado pode partir as placa
e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou de
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstrui
móveis e impedir um funcionamento correcto.
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Se o produto não estiver a funcionar correctamente
assistência autorizado mais próximo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-
os requisitos essenciais e outras disposições da Dire
É possível obter uma cópia da Declaração de Confor
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_confo
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Eliminação 
O símbolo do contentor de lixo sobre roda
produto, nos documentos ou na embalage
União Europeia todos os produtos eléctric
baterias e acumuladores devem ser objecto
no final do respectivo ciclo de vida. Não de
nos contentores municipais, como se se tr
urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha, para e
para o ambiente e para a saúde humana, causados 
controlada de resíduos, e para promover a reutilizaç
recursos materiais. As informações sobre a recolha es
dos revendedores do produto, autoridades locais de
organizações nacionais de responsabilização dos pr
representante Nokia local. Para mais informações, c
declaração do produto ou as informações específica
www.nokia.com.
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