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I n t r o d u ç ã o
1. Introdução

O Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-905i com cancelamento de 
ruído activo permite gerir chamadas no modo mãos-livres com um 
dispositivo móvel compatível e ouvir música a partir de um leitor de 
música compatível.

O cancelamento de ruído activo ajuda na utilização do auricular 
também em ambientes ruidosos.

Pode ligar o auricular a um dispositivo compatível através da tecnologia 
sem fios Bluetooth ou dos cabos áudio fornecidos.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. 
Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao 
auricular. Para mais informações, consulte www.nokia.com/support ou 
o Web site local da Nokia.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. 
Mantenha-os fora do alcance das crianças. 

Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos 
de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth
A tecnologia sem fios Bluetooth 
possibilita a ligação de dispositivos 
compatíveis sem a utilização de 
cabos. A ligação não requer linha de 
mira entre o auricular e o outro 
dispositivo, desde que a distância 
entre os dois dispositivos não seja 
superior a 10 metros. Quanto mais 
próximos estiverem o auricular 
e o outro dispositivo, melhor 
é o desempenho. O alcance de 
funcionamento ideal é ilustrado 
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I n t r o d u ç ã o
a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita 
a interferências devido à distância e a obstruções (apresentadas 
a cinzento claro), ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 
+ EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio 
Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros 
dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este 
dispositivo.

■ Acerca do cancelamento de ruído activo
A tecnologia Wolfson AudioPlusTM Ambient Noise Cancellation 
utiliza tecnologia patenteada de processamento de sinal e avançados 
conhecimentos de desenho acústico para possibilitar cancelamento de 
ruído activo líder na sua classe para auriculares e auscultadores estéreo.

Esta original tecnologia de controlo por antecipação cancela mais 
decibéis de ruído num intervalo de frequências mais amplo do que 
as tecnologias tradicionais de feedback, possibilitando um ambiente 
tranquilo para utilizadores onde quer que estes se encontrem. Dado 
que a avançada tecnologia Wolfson não processa a stream de áudio 
em reprodução, a música é reproduzida em qualidade estéreo de 
alta-fidelidade.
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2. Como começar

■ Teclas e componentes
O auricular contém os seguintes componentes:

1. Tecla de alimentação 
para cancelamento de 
ruído activo

2. Luz indicadora 
para carregamento 
e cancelamento de 
ruído activo

3. Conector de carga

4. Teclas de volume

5. Tecla de retrocesso

6. Conector para cabo áudio Nokia CA-143U ou CA-182U

7. Luz indicadora de Bluetooth

8. Tecla de Reprodução/Pausa

9. Tecla de avanço

10. Tecla multifunções

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá 
atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes 
magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações 
guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Método de ligação
Pode ligar o auricular a dispositivos compatíveis através da tecnologia 
sem fios Bluetooth ou dos cabos áudio fornecidos.

Antes de ser possível ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth ou 
utilizar o cancelamento de ruído activo, tem de carregar a bateria. 
Consulte “Carregar a bateria”, p. 8.
6
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Ligar através de conectividade
Para utilizar o auricular com um dispositivo Bluetooth compatível, 
active a conectividade Bluetooth (consulte “Activar”, p. 9) e emparelhe 
e ligue o auricular ao dispositivo (consulte “Emparelhar e ligar 
o auricular a um dispositivo Bluetooth”, p. 10).

Se ligar o cabo áudio CA-143U ou CA-182U ao auricular quando este 
se encontrar ligado a um dispositivo Bluetooth, o dispositivo é desligado 
e a conectividade Bluetooth desactivada.

Ligação utilizando os cabos áudio ou adaptadores
O auricular é fornecido com os cabos áudio Nokia CA-143U e CA-182U. 
O auricular pode também ser fornecido com adaptadores para ligação 
do cabo a diferentes dispositivos.

Cabo áudio CA-143U
Para ligar o auricular a um dispositivo compatível com o conector AV 
Nokia 3,5 mm, ligue o cabo áudio CA-143U ao auricular e ao 
conector AV.

Cabo áudio CA-182U
Para ligar o auricular a um dispositivo Nokia compatível, vendido por um 
fornecedor de serviços móveis na América do Norte, que tenha um 
conector áudio de 3,5 mm ou a um dispositivo produzido por outro 
fabricante que tenha um conector áudio compatível de 3,5 mm, ligue 
o cabo áudio CA-182U ao auricular e ao conector.

Quando ligar o auricular a um dispositivo de outro fabricante, as teclas 
do auricular não podem ser utilizadas.

Cabo de extensão e adaptadores
Para aumentar o comprimento do cabo áudio, utilize o cabo de extensão 
CA-144U.

Para ligar o auricular a um conector áudio padrão de 3,5 mm, 
ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-63, inserindo 
o adaptador no conector áudio.
7



C o m o  c o m e ç a r
Para ligar o auricular a um dispositivo com o conector AV Nokia de 
2,5 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao adaptador AD-52, 
inserindo o adaptador no conector áudio.

Para ligar o auricular a um sistema de som doméstico com um conector 
de auscultador padrão de 6,3 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e 
ao adaptador AD-70, inserindo o adaptador no conector de auscultador.

Para ligar o auricular a um sistema de som de avião com um conector 
de auscultador de 3,5 mm, ligue o cabo de áudio ao auricular e ao 
adaptador AD-71, inserindo o adaptador no conector de auscultador.

Para utilizar o auricular para chamadas pela Internet (VoIP), ligue o cabo 
áudio CA-143U ao auricular e ao adaptador AD-77, e insira o adaptador 
nos conectores do auricular e do microfone do seu computador.

■ Carregar a bateria
Antes de ser possível ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth ou 
utilizar o cancelamento de ruído activo, tem de carregar a bateria.

Antes de carregar a bateria, leia atentamente “Informações sobre 
a bateria e o carregador”, p. 17.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carga. Durante 
o carregamento, a luz indicadora de carregamento e cancelamento 
de ruído activo fica vermelha.

O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora 
fica verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da 
tomada de corrente.

Para desligar um carregador, segure e puxe a respectiva ficha, 
não o cabo.

Quando a carga da bateria está fraca e a conectividade Bluetooth 
activada, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz 
indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo pisca 
a vermelho.
8
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Período de funcionamento com utilização de 
conectividade Bluetooth
Quando o cancelamento de ruído activo se encontra activado e a bateria 
completamente carregada, esta tem uma autonomia até 15 horas em 
conversação, 40 horas em repouso ou até 16 horas em reprodução 
de música.

Quando o cancelamento de ruído activo se encontra desactivado 
e a bateria completamente carregada, esta tem uma autonomia até 
24 horas em conversação, 600 horas em repouso ou até 25 horas em 
reprodução de música.

Período de funcionamento com utilização do cabo 
de áudio
A bateria completamente carregada tem uma autonomia de até 
40 horas de cancelamento de ruído activo.

■ Activar ou desactivar a conectividade Bluetooth
Quando a conectividade Bluetooth se encontra activada, pode ligar 
o auricular a um ou dois dispositivos Bluetooth compatíveis.

Mesmo quando a conectividade Bluetooth se encontra desactivada, 
pode utilizar o auricular para a gestão de chamadas e para ouvir música 
através dos cabos áudio fornecidos.

Activar
Para activar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla 
multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal 
sonoro e a luz indicadora Bluetooth verde pisca brevemente.

O auricular tentar estabelecer ligação ao último dispositivo móvel 
utilizado que suporta o perfil Bluetooth HFP e o último leitor de música 
utilizado que suporta o perfil A2DP, caso o mesmo dispositivo não 
suporte ambos os perfis. Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo 
e pronto a ser utilizado, a luz indicadora Bluetooth azul pisca 
lentamente.
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Se o auricular não tiver sido previamente emparelhado com qualquer 
dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento. 
Consulte também “Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo 
Bluetooth”, p. 10.

Desactivar
Para desactivar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla 
multifunções durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal 
sonoro e a luz indicadora Bluetooth vermelha pisca brevemente.

Se o auricular não for ligado a um dispositivo Bluetooth dentro de 
30 minutos, desactiva a conectividade Bluetooth automaticamente. 
A conectividade Bluetooth também é desactivada se ligar o cabo áudio 
CA-143U ou CA-182U ao auricular.

■ Emparelhar e ligar o auricular a um dispositivo 
Bluetooth

Se o dispositivo móvel suportar o perfil Bluetooth A2DP e possuir uma 
função de leitor de música, também poderá utilizá-lo para reproduzir 
música com o auricular.

Se o dispositivo móvel não suportar o perfil A2DP, poderá emparelhar, 
separadamente, o auricular com o dispositivo móvel e com um leitor de 
música que suporte este perfil. Se tiver emparelhado e ligado o auricular 
ao dispositivo móvel, desligue o auricular do mesmo antes de 
emparelhar o auricular com o leitor de música.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel ou leitor de música 
está ligado.

2. Para emparelhar o auricular, se este não tiver sido anteriormente 
emparelhado com um dispositivo, active a conectividade Bluetooth 
no auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz 
indicadora Bluetooth azul começa a piscar rapidamente.

Para emparelhar o auricular, se este tiver sido anteriormente 
emparelhado com um dispositivo, certifique-se de que 
a conectividade Bluetooth está desactivada no auricular e prima, 
10
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sem soltar, a tecla multifunções (durante cerca de 5 segundos), até 
a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. Dentro de cerca de 3 minutos, active a conectividade Bluetooth no 
dispositivo móvel ou leitor de música e configure-o para procurar 
dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do 
utilizador do dispositivo.

4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados no 
dispositivo móvel ou leitor de música.

5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar 
o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, 
poderá utilizar este código como predefinição.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação 
separadamente após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar 
o auricular com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, o auricular aparece no menu 
do dispositivo, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente 
emparelhados.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, 
a luz indicadora Bluetooth azul pisca lentamente.

Pode emparelhar o auricular com um máximo de oito dispositivos, mas 
apenas pode ligá-lo a um dispositivo que suporte o perfil HFP Bluetooth 
e a outro dispositivo que suporte o perfil A2DP Bluetooth, 
em simultâneo.

Desligar o auricular
Para desligar o auricular do dispositivo Bluetooth, desactive 
a conectividade Bluetooth no auricular ou desligue-o no menu 
Bluetooth do dispositivo. Se desligar o auricular de um leitor de música 
enquanto ouve música, prima primeiro a tecla de reprodução/pausa, 
para fazer uma pausa na reprodução.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para 
o desligar.
11
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Voltar a ligar o auricular
Para ligar manualmente o auricular ao último dispositivo utilizado que 
suporte o perfil A2DP Bluetooth, mas não o perfil HFP (por exemplo, 
após a perda de ligação), desactive e volte a activar a conectividade 
Bluetooth no auricular, ou prima a tecla reproduzir/pausa quando 
a conectividade Bluetooth está activada.

Para ligar manualmente o auricular ao último dispositivo utilizado que 
suporte o perfil HFP Bluetooth ou os perfis HFP e A2DP, inicie a ligação 
no menu Bluetooth do dispositivo ou prima, sem soltar, a tecla 
multifunções durante cerca de 2 segundos.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que 
o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta 
função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo 
emparelhado no menu Bluetooth.

■ Resolução de problemas
Se não conseguir ligar o auricular ao dispositivo Bluetooth compatível, 
efectue o seguinte procedimento:

• Certifique-se de que o auricular se encontra carregado.

• Certifique-se de que a conectividade Bluetooth se encontra activada 
no auricular e no outro dispositivo, bem como que o auricular se 
encontra emparelhado com o dispositivo.

• Certifique-se de que o cabo áudio CA-143U ou CA-182U não está 
ligado ao auricular.

• Certifique-se de que o auricular está a uma distância de 10 metros 
do dispositivo e de que não existem barreiras entre o auricular e o 
dispositivo, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Consulte também “Limpar as definições ou reinicializar o auricular”, 
p. 16.
12
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3. Utilização básica

■ Colocar o auricular sobre a cabeça
Volte as almofadas do altifalante de forma a que fiquem viradas uma 
para a outra e coloque o auricular sobre a cabeça, de modo a que as 
almofadas fiquem confortavelmente ajustadas às orelhas.

Coloque a almofada assinalada com um L na orelha esquerda e a 
almofada assinalada com um R na orelha direita. Ajuste o comprimento 
da banda de cabeça, de modo a obter o melhor ajuste possível.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons 
exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder 
colocar em risco a sua segurança. 

Quando parar de utilizar o auricular, certifique-se de que 
o cancelamento de ruído activo se encontra desactivado de modo 
a economizar bateria.

■ Cancelamento de ruído activo
O cancelamento de ruído activo reduz o ruído ambiente em locais 
ruidosos. Pode também utilizar o cancelamento de ruído activo para 
redução de ruído num avião, por exemplo, quando a conectividade 
Bluetooth estiver desactivada e o cabo áudio CA-143U ou CA-182U 
não estiver ligado ao auricular. 

Para activar o cancelamento de ruído activo, faça deslizar a tecla de 
alimentação do cancelamento de ruído activo em direcção ao conector 
do carregador. A luz indicadora de carregamento e cancelamento de 
ruído activo fica verde.

Para desactivar o cancelamento de ruído activo, faça deslizar a tecla de 
alimentação na direcção contrária ao conector de carregamento. A luz 
indicadora de carregamento e cancelamento de ruído activo desliga-se.
13
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■ Ajustar o volume
Para ajustar o volume do auricular, prima a tecla de aumento ou 
diminuição do volume, durante uma chamada ou enquanto ouve 
música. Para ajustar rapidamente o volume, prima, sem soltar, uma 
destas teclas.

Também pode ajustar o volume no dispositivo ligado, caso suporte esta 
função com o auricular.

■ Chamadas
Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, 
quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel 
suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma 
chamada ou reprodução de música em curso, prima duas vezes a tecla 
multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar 
esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada 
em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 
2 segundos, até o dispositivo móvel iniciar a marcação por voz, 
e proceda conforme descrito no manual do utilizador do mesmo.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções ou 
utilize as teclas do dispositivo móvel. Para rejeitar uma chamada, prima 
rapidamente duas vezes a tecla multifunções.

Para desactivar ou activar o som do microfone durante uma chamada, 
quando utilizar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, a tecla 
reproduzir/pausa durante cerca de 2 segundos. Quando o microfone está 
desactivado, a luz indicadora Bluetooth azul pisca duas vezes de 5 em 
5 segundos.

Para transferir uma chamada entre o auricular e o dispositivo móvel 
ligado quando utilizar a conectividade Bluetooth, prima, sem soltar, 
a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. 

Para transferir uma chamada entre o auricular e o dispositivo ligado 
quando utilizar o cabo áudio, desligue o cabo CA-143U ou CA-182U 
14
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do auricular. Para transferir novamente a chamada para o auricular, 
volte a ligar o cabo.

■ Ouvir música
Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível 
através da tecnologia sem fios Bluetooth ou do cabo de áudio CA-143U 
ou CA-182U. Se ligar o auricular a um dispositivo Bluetooth, 
certifique-se de que este suporta o perfil Bluetooth A2DP.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, 
a música entra em pausa até a chamada ser terminada.

Aviso: Mantenha o auricular a um nível de som moderado.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima 
a tecla de reprodução/pausa.

Para colocar a reprodução em pausa ou retomar, prima a tecla de 
reprodução/pausa quando utilizar a conectividade Bluetooth ou prima, 
sem soltar, a mesma tecla quando utilizar o cabo de áudio.

Para parar a reprodução quando utilizar a conectividade Bluetooth, 
prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa durante cerca de 
2 segundos.

Para seleccionar a música seguinte durante a reprodução, prima a tecla 
de avanço rápido. Para seleccionar a música anterior, prima a tecla de 
retrocesso. Para se deslocar rapidamente na música actual, prima, sem 
soltar, uma destas teclas.

■ Amplificador de baixos e propagação estéreo
Pode activar o amplificador de baixos e os efeitos de propagação estéreo 
enquanto ouve música a partir de um leitor de música compatível 
utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

Os efeitos estão disponíveis caso o leitor de música utilize codificação 
SBC. Caso o leitor de música utilize streaming de MP3 ou AAC directo 
15
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em vez de SBC, os efeitos não estão disponíveis. Para obter mais 
informações, consulte o manual do utilizador do leitor de música.

Para escolher o efeito desejado enquanto ouve música:

• Para activar o efeito de amplificador de baixos, prima a tecla 
multifunções. O auricular emite um sinal sonoro.

• Para activar o efeito de propagação estéreo, após um segundo, 
prima a tecla multifunções uma segunda vez. O auricular emite dois 
sinais sonoros.

• Para activar o amplificador de baixos e o efeito de propagação 
estéreo, prima a tecla multifunções uma terceira vez. O auricular 
emite três sinais sonoros.

• Para desactivar os efeitos, prima a tecla multifunções uma quarta 
vez. O auricular emite um longo sinal sonoro.

O auricular guarda a definição seleccionada para utilização futura.

■ Limpar as definições ou reinicializar o auricular
Para limpar todas as definições de volume e emparelhamento do 
auricular, desactive a conectividade Bluetooth e prima, sem soltar, 
a tecla multifunções e a tecla de aumento do volume (durante cerca de 
5 segundos) até a luz indicadora Bluetooth vermelha e verde começarem 
a piscar alternadamente.

Para reinicializar o auricular no caso de este deixar de funcionar, mesmo 
que se encontre carregado, prima a tecla de diminuição de volume, 
a tecla multifunções e a tecla de retrocesso ao mesmo tempo. 
A reinicialização não apaga as definições.
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4. Informações sobre a bateria 
e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente 
remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve 
ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, 
AC-5, AC-15 e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em 
função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das 
seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K, ou B. A bateria pode ser carregada 
e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Os tempos de autonomia da bateria são meras estimativas. Os tempos reais são 
afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, funções utilizadas, 
estado da bateria e temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu 
carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo 
e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até 
o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de 
corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada 
ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da 
bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo 
a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F 
e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. 
Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não 
funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se 
das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. 
Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria 
ou a utilização de carregadores não aprovados pode representar um risco de 
incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou 
garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de 
assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um 
carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.
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Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. 
As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de 
humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos 
electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.

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

• Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. 
As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar 
a bateria e deformar ou derreter os plásticos.

• Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma 
a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, 
podendo danificar os circuitos electrónicos.

• Não tente abrir o dispositivo.

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

• Utilize apenas 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 um funcionamento correcto.

Reciclar
Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem 
utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará 
a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem 
dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como 
reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle ou com um 
dispositivo móvel www.nokia.mobi/werecycle.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, 
na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os 
produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem 
ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. 
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C u i d a r  d o  s e u  d i s p o s i t i v o
Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos 
contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se 
tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, 
consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

A Wolfson Microelectronics plc é líder global de semicondutores de sinal 
misturado de elevado desempenho para o mercado de consumo de electrónica. 

A Wolfson é reconhecida pelo áudio de elevado desempenho e consumo 
energético muito baixo. Os seus dispositivos encontram-se no interior de vários 
produtos electrónicos de elevada qualidade, incluindo telemóveis, leitores 
multimédia, televisores de ecrã plano e sistemas de entretenimento educativo 
para automóveis. A tecnologia Wolfson permite entusiasmantes novas 
experiências ao utilizador final através da ligação do mundo digital aos 
sentidos humanos. 

Para obter mais informações acerca da Wolfson Microelectronics, consulte 
www.wolfsonmicro.com.
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