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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto MD-
1 está em conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC. 
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É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright© 2004 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nom
outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou no
comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer al
e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso. A Nok
reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de rec
nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente
forma como forem causados.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informaçõ
consulte o agente local da Nokia.
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Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou i
Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico 
qualificado.
RESISTÊNCIA À ÁGUA
O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manu
utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligu
dispositivo a produtos incompatíveis.

■ Fornecimento de energia
Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este dispositivo
dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por um carregador ACP-12.

Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com es
acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalida
qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os carregadores certificados disponíveis, contacte um A
Autorizado ou Revendedor. 

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiv
não o cabo.
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1. Introdução
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Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o Nokia Music 
São fornecidas informações mais detalhadas no manual do utilizador do seu
telemóvel. Não utilize este manual do utilizador em substituição do manual
utilizador do telemóvel, uma vez que este fornece informações importantes
segurança e manutenção.

O Nokia Music Stand melhora a qualidade áudio, para ouvir música e rádio. 
O music stand pode ser utilizado com telemóveis Nokia compatíveis. Para ve
a compatibilidade do seu telemóvel Nokia, contacte o agente local ou o Serv
Apoio ao Cliente Nokia.

O music stand permite:

• Ouvir o rádio ou o leitor de música do seu telemóvel através do music sta

Para mais informações sobre como utilizar o seu rádio ou leitor de músic
consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

• Ligar um leitor de CDs, um leitor de música ou qualquer outro dispositivo de

• Utilizar o music stand como um altifalante. Pode, por exemplo, colocar o
telemóvel no suporte durante uma chamada e continuar a falar.

• Utilizar normalmente todas as funções do seu telemóvel, quando este es
ligado. Pode também utilizar as teclas de volume e atender/terminar cha
do music stand.

Note que a música ou o rádio é desactivado quando é recebida uma cham
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• Carregar o telemóvel enquanto este está ligado ao suporte.

Para realizar qualquer das acções acima referidas, o Nokia Music Stand tem de 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

estar a receber energia de um carregador ACP-12.
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2. Ligar o telemóvel ao Nokia Music Stand

 

nd.
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1. Ligue o music stand a um carregador ACP-12 e ligue o carregador a uma
tomada de parede, sempre que o music stand estiver a ser utilizado.

2. Ligue o conector Pop-PortTM ao telemóvel. Poderá utilizar o telemóvel 
normalmente. Por exemplo, pode atender uma chamada.

Quando não quiser segurar o telemóvel, pode pousá-lo no topo do music sta
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3. Componentes do Nokia Music Stand
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1. Altifalantes

2. Conector Pop-Port

3. Microfone

4. Antena FM. Desenrole completamente o fio da antena, para garantir a m
recepção de rádio. A qualidade da recepção de rádio varia conforme a 
localização. Se ocorrerem interferências, tente localizações de antena 
diferentes.

5. Conector para dispositivos de áudio externos, como, por exemplo, um lei
CDs ou de música.

6. Conector do carregador
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7. Controlo do volume para ajustar o volume do music stand. Pode também 
ajustar o volume utilizando a tecla de volume do telemóvel. O nível do volume 

ém 

de 
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do telemóvel afecta o nível do volume do suporte.

8. Tecla de atender/terminar chamadas

• Para atender ou terminar uma chamada, prima este botão. Pode tamb
atender uma chamada utilizando as teclas do telemóvel.

• Para activar o reconhecimento de voz, prima, sem soltar, este botão.

• Para mudar de estação de rádio, quando não estiver em curso uma 
chamada, prima este botão.

• Para mudar de pista de música, quando estiver ligado um dispositivo 
áudio externo ao music stand, prima este botão.

9. Indicador de alimentação
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO

o. As 

ntes 

móveis 

uzir a 

ura 
acas 

 pode 

r um 

enas, 
ir 

o 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidad
sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidifica
podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos.

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes 
e electrónicos podem ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem red
duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperat
normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as pl
dos circuitos electrónicos.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado
partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.

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

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedi
funcionamento correcto.

• Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Ant
modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infring
normas que regulamentam os dispositivos de rádio.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, a
carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar 
correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.
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