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Introdução
Com o Mini Alto-falante Nokia MD-11, você pode escutar música do seu celular ou music
player compatível e usufruir do áudio de alta qualidade. É possível conectar um segundo
alto-falante MD-11 para obter um som estéreo. O alto-falante possui um plugue de áudio
padrão de 3,5 mm. O cabo também funciona como antena de rádio FM.

Aviso:
Este produto pode conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Componentes

O alto-falante contém os seguintes componentes: elemento do alto-falante (1), botão
Liga/Desliga (2), luz indicadora (3), conector de áudio de 3,5 mm (4), cabo do alto-falante
com plugue de áudio (5), tampa da bateria e bobina para o cabo (6).

Inserir as baterias
1 Para abrir a tampa da bateria, desenrole o cabo do alto-falante e puxe a lingueta

na direção da seta.
2 Insira três baterias AAA no compartimento das baterias.
3 Para fechar a tampa da bateria, alinhe a tampa ao cabo do alto-falante e empurre

a tampa até encaixá-la.

Se você não for utilizar o alto-falante por um longo período, remova as baterias para
evitar danos decorrentes de vazamento.
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Usar o alto-falante
Conectar o alto-falante
1 Levante o plugue de áudio do compartimento na parte inferior do alto-falante e

desenrole o cabo do alto-falante.
2 Insira o plugue de áudio no conector no aparelho Nokia ou em outro aparelho

compatível que tenha um conector de áudio de 3,5 mm padrão. Se o seu aparelho
Nokia tiver um conector Nokia AV de 2,5 mm, use o adaptador apropriado.

Ouvir música
1 Pressione a tecla Liga/Desliga. A luz indicadora acende quando o alto-falante é

ligado.
2 Reproduza o áudio e use os controles de volume no aparelho. Você ouvirá um bipe

regular toda vez que a carga das baterias estiver baixa.

Aviso:
A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição. Ouça
música em um nível moderado.

Ouvir em estéreo
Conecte um segundo alto-falante MD-11 ao conector no alto-falante que estiver
conectado ao aparelho e ligue os dois alto-falantes.

Informações de segurança e do produto
Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão
dos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente.

• Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser
danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil do dispositivo,
danificar a bateria e deformar ou derreter plásticos.

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de
umidade na parte interna e danos aos circuitos eletrônicos.

• Não tente abrir o dispositivo.
• Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam os dispositivos de

rádio.
• Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito

interno e os mecanismos.
• Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir o funcionamento correto.
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Reciclagem
Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você
ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Consulte as informações ambientais e

Garantia limitada
O certificado de garantia encontra-se na embalagem do produto e deve ser apresentado sempre que o produto for levado a
um centro de assistência técnica autorizado da Nokia.

Direitos autorais e outros avisos

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logotipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia
Corporation.
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nokia.mobi/werecycle (em inglês).
veja como reciclar os produtos Nokia em (em inglês) ou com um aparelho celular, www.nokia.com/werecycle

http://nokia.mobi/werecycle
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