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O símbolo do contentor de 
lixo barrado com uma cruz 
significa que, no interior da 
União Europeia, o produto 
deve ser objecto de recolha 

selectiva no final do respectivo ciclo de 
vida. Não deposite estes produtos nos 
contentores municipais, como se se 
tratasse de resíduos urbanos 
indiferenciados.
Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos 
reservados.
É proibido reproduzir, transferir, distribuir 
ou armazenar a totalidade ou parte do 
conteúdo deste documento, seja sob que 
forma for, sem a prévia autorização 
escrita da Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People e 
Pop-Port são marcas comerciais ou 
marcas registadas da Nokia Corporation. 
Os nomes de outros produtos e empresas 
mencionados neste documento poderão 
ser marcas comerciais ou nomes 
comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de 
desenvolvimento contínuo. A Nokia 
reserva-se o direito de fazer alterações 
e melhoramentos em qualquer um dos 
produtos descritos neste documento, sem 
pré-aviso.
A Nokia não será, em nenhuma 
circunstância, responsável por qualquer 
perda de dados ou de receitas nem por 
quaisquer danos especiais, acidentais, 
consequenciais ou indirectos, 
independentemente da forma como forem 
causados.
O conteúdo deste documento é fornecido 
"tal como está". Salvo na medida exigida 
pela lei aplicável, não são dadas garantias 
de nenhum tipo, expressas ou implícitas, 
incluindo, nomeadamente, garantias 
implícitas de aceitabilidade comercial e 
adequação a um determinado objectivo, 
relacionadas com a exactidão, fiabilidade 
ou conteúdo deste documento. A Nokia 
reserva-se o direito de rever ou retirar este 
documento em qualquer altura e sem 
pré-aviso.
A disponibilidade de determinados 
produtos pode variar de zona para zona. 
Para obter informações, consulte o agente 
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local da Nokia.
Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, 
tecnologia ou software sujeito à 

legislação e regulamentação de 
exportação dos Estados Unidos e de outros 
países. São proibidos quaisquer desvios à 
legislação.

Introdução
O Music Pack da Nokia permite-lhe ouvir o 
leitor de música de um telemóvel 
compatível, através de auscultadores 
estéreo ou de um sistema de alta 
fidelidade.
O Music Pack da Nokia inclui um leitor de 
cartões USB e um cartão de memória que 
lhe permitem copiar ficheiros de música 
de um PC compatível para o telemóvel. Se 
o telemóvel não possuir um leitor de 
música compatível, pode instalar a 

aplicação Music a partir do cartão de 
memória, de acordo com as instruções do 
manual do utilizador do telemóvel.
Para utilizar o Music Pack da Nokia, 
é necessário um telemóvel Nokia 
compatível, com uma ranhura para um 
cartão de memória e um conector 
Pop-PortTM e que suporte a saída de áudio 
estéreo.
Mantenha todos os acessórios fora do 
alcance das crianças.

Componentes
O Music Pack Nokia contém os seguintes 
itens:
• O Adaptador Áudio Nokia (AD-46) 

permite-lhe ligar o Auricular de 
Música HS-61 Nokia fornecido, ou os 

auscultadores estéreo, equipados com 
uma ficha standard de 3,5 mm, ao 
telemóvel, que possui um conector 
Pop-Port .
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• O leitor de cartões MMC/SD USB 
permite-lhe transferir ficheiros de 
música através da porta USB de um PC 
compatível para o cartão de memória 
fornecido com o Music Pack Nokia.

• O cabo de áudio estéreo CA-72U 
permite-lhe ligar o telemóvel (com o 

Adaptador Áudio Nokia) a um sistema 
estéreo compatível. O cabo tem uma 
ficha de 3,5 mm numa extremidade e 
duas fichas RCA na outra.

• O cartão de memória permite-lhe 
transferir ficheiros de música de um 
PC compatível para o telemóvel.

Leitor de cartões MMC/SD USB
O leitor de cartões MMC/SD USB é 
compatível com a especificação USB, 
versão 2.0, e com a USB Device Class 
Definition for Mass Storage, 
Bulk-Transport, versão 1.0. O leitor de 
cartões pode ser utilizado com os 
seguintes sistemas operativos: Windows 
XP/2000/ME/98(SE), Mac OS 10.0 ou 
posterior e Linux 2.4.
Se possuir o Windows 98 ou 98 SE, instale 
um controlador que pode importar do site 
da Nokia na Internet, em www.nokia.com. 
Para instalar o controlador, execute o 
ficheiro setup.exe e siga as instruções 
apresentadas. O controlador já está 
incluído noutros sistemas operativos, que 

não o Windows 98 e 98 SE, não 
necessitando de ser instalado à parte.
Para utilizar o leitor de cartões, ligue o 
computador e ligue o leitor de cartões a 
uma porta USB compatível do PC. O leitor 
de cartões é apresentado como um disco 
amovível no sistema operativo.
O leitor de cartões suporta os seguintes 
cartões de memória: MultimediaCard 
(MMC), Reduced-Size MultiMediaCard 
(RS-MMC), Secure Digital (SD), miniSD e 
microSD (quando utilizado com um 
adaptador).
Utilize apenas cartões de memória 
compatíveis com este dispositivo. Outros 
cartões de memória não cabem na ranhura 
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do cartão de memória e não são 
compatíveis com este dispositivo. 
A utilização de um cartão de memória 
incompatível pode danificar o cartão de 
memória e o dispositivo, para além de os 
dados guardados no cartão incompatível 
poderem ser corrompidos.
O leitor de cartões possui uma luz 
indicadora. Quando a luz está 
continuamente acesa, o leitor de cartões 
está pronto para ser utilizado. Quando a 
luz está intermitente, o PC está a gravar 
ou a ler ficheiros no cartão de memória.

Importante: Não retire o 
cartão de memória durante 
uma operação enquanto o 
dispositivo estiver a aceder 
ao cartão. Se remover o 
cartão no meio de uma 
operação, poderá danificar o 
cartão de memória e o 
dispositivo, para além de os 
dados guardados no cartão 
poderem ser corrompidos.

Configuração e utilização
1. Se o telemóvel não tiver um leitor de 

música que suporte ficheiros de áudio 
MP3 ou AAC, introduza o cartão de 
memória na ranhura correspondente 
do telemóvel compatível e instale a 
aplicação Music no telemóvel, a partir 
do cartão de memória. Para 
informações pormenorizadas, consulte 
o manual do utilizador do telemóvel.

2. Remova o cartão de memória do 
telemóvel. 

3. Se tiver um cartão de memória MMC, 
RS-MMC ou SD, introduza-o na 
ranhura do leitor de cartões USB, de 
modo a que os contactos dourados 
fiquem voltados para baixo. Se tiver 
um cartão de memória miniSD ou 
microSD (ligado a um adaptador), 
introduza-o na ranhura do leitor de 
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cartões USB, de modo a que os 
contactos dourados fiquem voltados 
para cima. Certifique-se de que o canto 
cortado do cartão fica voltado para a 
direita. Empurre cuidadosamente o 
cartão para o interior da ranhura. 

4. Ligue a outra extremidade do leitor de 
cartões a uma porta USB compatível 
do PC, por forma a que a luz 
indicadora fique do lado direito.

5. Crie ficheiros de música a partir de 
CDs, utilizando o software Nokia PC 
Suite ou a aplicação Windows Media 
Player.

6. Copie os ficheiros de música para o 
cartão de memória, utilizando o gestor 
de ficheiros do seu sistema operativo. 
Não se esqueça de criar cópias de 
segurança de todos os dados 
importantes.

7. Remova o cartão de memória do leitor 
de cartões e introduza-o no telemóvel, 
de acordo com as instruções do 
respectivo manual do utilizador.

8. Ligue o conector Pop-Port do 
Adaptador de Áudio Nokia à tomada 
Pop-Port do telemóvel, de modo a que 

o texto “Nokia”, impresso no conector, 
fique voltado para cima.

9. Para utilizar o auricular fornecido ou 
os seus auscultadores para ouvir 
música, ligue o conector de 3,5 mm do 
auricular ou dos auscultadores à 
tomada do adaptador áudio. 
O adaptador áudio suporta a utilização 
de auscultadores com uma impedância 
de 16 ohm ou superior.
Para utilizar um sistema estéreo 
compatível, ligue o conector de 
3,5 mm do cabo de áudio estéreo à 
tomada do adaptador áudio e ligue os 
dois conectores RCA do cabo de áudio 
às entradas dos canais de áudio direito 
e esquerdo do sistema de áudio.

10. Inicie a aplicação do leitor de música 
do telemóvel e reproduza os ficheiros 
de música a partir do cartão de 
memória, de acordo com as instruções 
do manual do utilizador do telemóvel. 
Se desejar utilizar a aplicação Music 
fornecida com o cartão de memória, 
consulte “Aplicação Music”. 

11. Para processar chamadas enquanto 
utiliza o adaptador áudio, prima a 
tecla do adaptador para efectuar, 
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atender ou terminar uma chamada. 
Durante uma chamada, fale para a 
abertura do microfone situada junto 
do texto “Nokia”, no adaptador áudio, 
e ajuste o volume utilizando a tecla 
lateral do adaptador.

Aviso: Ouça música com um 
nível de som moderado. 
A exposição contínua a um 
volume elevado pode causar 
lesões nos seus ouvidos.

Aplicação Music
Para reproduzir ficheiros de música, inicie 
a aplicação Music. Abra a vista All songs, 
Artists, Albums, Recently added ou 
Playlists e seleccione uma música. 
O telemóvel reproduz a música escolhida, 

bem como as restantes, na vista actual. 
Para utilizar outras funções da aplicação 
Music, consulte a respectiva função de 
ajuda.

Cuidados e manutenção
Os seus dispositivos são produtos de 
qualidade superior e deverão ser tratados 
com cuidado. As sugestões que se seguem 
ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da 
garantia.
• Mantenha os dispositivos secos. A 

chuva, a humidade e todos os tipos de 
humidificantes podem conter 

minerais, que causarão a corrosão dos 
circuitos electrónicos. Se os 
dispositivos ficarem molhados, 
deixe-os secar completamente.

• Não utilize ou guarde os dispositivos 
em locais com pó e sujidade. 
Os componentes móveis e electrónicos 
podem ser danificados.
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• Não guarde os dispositivos em locais 
quentes. As temperaturas elevadas 
podem reduzir a duração dos 
dispositivos electrónicos e deformar 
ou derreter certos plásticos.

• Não guarde os dispositivos em locais 
frios. Quando os dispositivos retomam 
a temperatura normal, pode formar-se 
humidade no respectivo interior, 
podendo danificar as placas dos 
circuitos electrónicos.

• Não tente abrir os dispositivos.
• Não deixe cair, não bata nem abane os 

dispositivos. Um manuseamento 
descuidado pode partir as placas do 
circuito interno e os mecanismos mais 
delicados.

• Não utilize produtos químicos, 
diluentes ou detergentes abrasivos 
para limpar os dispositivos.

• Não pinte os dispositivos. A pintura 
pode obstruir os componentes móveis 
e impedir um funcionamento correcto.

Se qualquer dispositivo não estiver a 
funcionar correctamente, leve-o ao 
serviço de assistência autorizado mais 
próximo.


