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A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, 
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entação 
Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do u
para operar o equipamento.

Este dispositivo pode conter componentes, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulam
de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É proibido qualquer desvio à legislação.
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1. Introdução
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Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Co
também o manual do utilizador do seu telefone, que inclui informações 
importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do 
alcance das crianças.

O Auricular Bluetooth HS-37W da Nokia foi concebido para ser usado duran
todo o dia e proporciona uma autonomia máxima de 15 horas de conversaç
com uma única bateria AAA.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por uma bateria al
AAA / 1,5 V LR. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar quais
aprovações ou garantias e pode ser perigosa. Antes de remover a bateria, de
sempre o dispositivo. Certifique-se de que é respeitada a polaridade correct
quando inserir a bateria.

Não tente recarregar a bateria, a menos que o respectivo fabricante especif
que a bateria pode ser recarregada.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth
O auricular HS-37W pode ser ligado a um telefone compatível que suporte 
tecnologia sem fios Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a
ligação de dispositivos de comunicação compatíveis sem a utilização de cab
Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o telefone e o 
auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior 
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metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, 
como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

ando 
 entre 
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O auricular HS-37W é compatível com a Bluetooth Specification 1.2, suport
os seguintes perfis: Perfil Auricular e Perfil Mãos-livres. A interoperabilidade
o auricular HS-37W e outros produtos com capacidade Bluetooth não está 
garantida. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos para determinar a
compatibilidade com este dispositivo.
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2. Preparação da utilização
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Em determinados locais podem existir restrições à utilização da tecnologia 
fios Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o fornecedor de serviços lo

O auricular contém os seguintes componentes:

• Botão de atender/terminar (1)

• Indicador luminoso amarelo (LED) (2)

• Auricular propriamente dito (3)

• Compartimento da bateria (4)

• Botão do volume (5)
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Antes de poder começar a utilizar o auricular, terá de inserir uma bateria e 
emparelhar um telefone compatível com o auricular.
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■ Inserir a bateria
Abra o compartimento da bateria, fazendo deslizar para fora o painel da bat
insira a bateria.

■ Emparelhar o auricular com um telefone compatíve
O auricular HS-37W entra em modo de emparelhamento quando inserir ou 
substituir a bateria. O LED amarelo acende-se e permanece aceso durante 5
minutos, durante os quais o auricular pode ser emparelhado com um telefon
compatível.

1. Defina o telefone de modo a procurar dispositivos Bluetooth. Para obter 
instruções, consulte o manual do utilizador do seu telefone.

2. Quando o telefone detectar o auricular HS-37W, confirme o emparelham
do seu telefone.
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3. Quando for solicitado o código Bluetooth do auricular, introduza 0000.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o LED amarelo fica intermitente durante 

o 

 modo 
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breves instantes e, em seguida, apaga-se.

Se o emparelhamento não for bem sucedido, o LED amarelo permanece aces
durante 5 minutos, durante os quais terá de emparelhar novamente os 
dispositivos. 

Só necessita de emparelhar o auricular com o telefone uma vez. Para sair do
de emparelhamento, prima brevemente o botão de atender/terminar.

Poderá então utilizar o auricular.
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3. Utilização básica
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■ Tratamento de chamadas
Para atender uma chamada com o seu telefone, prima o respectivo botão de
atender. Pode transferir a chamada para o auricular, premindo brevemente 
botão de atender/terminar do auricular.

Para atender uma chamada com o auricular, prima brevemente o respectivo
de atender/terminar. Pode haver um ligeiro lapso de tempo na transferência
chamada do telefone para o auricular. Para evitar chamadas perdidas, é 
aconselhável atender as chamadas com o telefone e, em seguida, transferi-
para o auricular.

Se não desejar atender uma chamada, prima, sem soltar, o botão de atender
terminar do auricular durante um segundo.

Para efectuar uma chamada, marque o número no telefone e prima o respec
botão de atender. Em seguida, prima o botão de atender/terminar do auricu
para transferir a chamada para o auricular.

Se o telefone suportar marcação por voz e não estiver em curso qualquer 
chamada, prima o botão de atender/terminar do auricular e realize a marcaç
voz, conforme descrito no manual do utilizador do telefone. Para melhores 
resultados, grave a etiqueta de voz através do auricular.

Para aumentar ou diminuir o volume do auricular, prima brevemente o botã
volume, até atingir o nível de volume pretendido.
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Para terminar uma chamada, prima o botão de terminar do telefone ou o botão de 
atender/terminar do auricular.
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■ Modo de repouso
Para maximizar a duração da bateria, o auricular desliga-se automaticamen
após cada chamada. Para evitar que tal aconteça, defina o auricular para o 
de repouso. O modo de repouso acelera a ligação ao telefone mas reduz a du
da bateria. Para activar o modo de repouso, prima, sem soltar, os botões do v
e de atender/terminar durante 5 segundos.

Para ligar o auricular, quando este se encontra em modo de repouso, prima 
botão de atender/terminar. Para desligar o auricular, quando este se encont
modo de repouso, prima, sem soltar, o botão de atender/terminar durante 5
segundos.

■ Indicador luminoso
O auricular HS-37W possui um indicador luminoso amarelo (LED). Quando i
ou substitui a bateria e liga o auricular, o LED acende-se, para indicar que o
auricular se encontra em modo de emparelhamento. Quando o nível de 
alimentação da bateria do auricular está a ficar fraco, o LED pisca duas veze
cada 5 segundos. Substitua a bateria.
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■ Usar o auricular no ouvido esquerdo
O auricular HS-37W está preparado para ser usado no ouvido direito. Se desejar 
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usá-lo no ouvido esquerdo, rode cuidadosamente a parte do auricular 
propriamente dito.

■ Guardar o auricular
Guarde sempre o auricular com a alimentação desligada e devidamente pro

Evite guardar o auricular em locais com altas temperaturas (superiores a 45
113° F), como por exemplo, directamente exposto ao Sol. O armazenamento
altas temperaturas pode prejudicar o desempenho e reduzir a duração da ba
As baixas temperaturas (inferiores a -10° C / 14° F) reduzem a duração da b
e podem afectar o funcionamento.

Não exponha o auricular à chuva ou a outros líquidos.

■ Resolução de problemas

A qualidade do som é deficiente
Certifique-se de que o auricular se encontra no máximo a 10 metros de dist
do telefone e de que não existem obstruções, tais como paredes ou outros 
dispositivos electrónicos, entre o auricular e o telefone.
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O auricular não tem som
• Aumente o volume do auricular, premindo o botão do volume.

ando-
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• Certifique-se de que o auricular está emparelhado com o telefone.

• Certifique-se de que o telefone está ligado ao auricular. Se não, tente 
emparelhar novamente os dispositivos.

Não é possível atender chamadas com o auricular porque o 
telefone pára de tocar antes do auricular ser activado 
O auricular foi concebido de modo a maximizar a duração da bateria, deslig
se automaticamente após uma chamada. O modo de repouso acelera a ligaç
entre o telefone e o auricular; consulte Modo de repouso, 11.

Tenho problemas de emparelhamento, embora o meu telefo
indique o contrário
É possível que tenha eliminado o emparelhamento do auricular no seu telef
Proceda de novo ao emparelhamento dos dispositivos.
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Cuidados e manutenção
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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 todos os acessórios fora do alcance das crianças.

• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de líquidos po
conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositi
molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá

• 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 altas temperaturas podem reduzir
duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias ou derreter certos plá

• 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 tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado
partir as placas de 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 bloquear os componentes móveis e imped
funcionamento correcto.
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Todas as sugestões acima fornecidas, aplicam-se de igual forma ao seu dispositivo, bateria, 
carregador ou a quaisquer acessórios. Se o dispositivo não funcionar correctamente, leve-o 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ao ponto de assistência qualificada mais próximo.
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