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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto LPS-4 está em 
conformidade com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. 
É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

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.

© 2002-2006 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 registadas da Nokia Corporation.

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 de 
circulação a qualquer instante, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia. 

Alterações ou modificações, não autorizadas, efectuadas a este dispositivo podem anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.



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.
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1. Geral

O Auxiliar Auditivo Indutivo LPS-4 para pessoas com aparelhos de audição foi desenvolvido para facilitar 
a utilização de um telemóvel compatível juntamente com aparelhos de audição equipados com bobine-T. 

Quando utilizar o auxiliar auditivo indutivo, poderá falar directamente para o microfone localizado no interior 
do dispositivo. Não é necessário segurar o telemóvel junto ao ouvido, mas poderá transportá-lo utilizando uma 
bolsa de transporte, um clip de cinto ou outro acessório. O auxiliar auditivo não necessita de pilhas separadas.

O funcionamento do dispositivo baseia-se na tecnologia de indução utilizada em locais públicos: um sistema 
de auxiliar auditivo indutivo envia sons, sem recorrer a fios, que são captados pela telebobine do aparelho de 
audição ajustado para o modo T. 

O dispositivo descrito neste manual é compatível com telefones com conector de interface Pop-Port™ 
(por exemplo, o telemóvel Nokia 6681 e Nokia 6682). 

O auxiliar auditivo indutivo também pode ser ligado ao processador de voz de um implante coclear compatível, 
utilizando o conector de saída de áudio.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar o auxiliar auditivo. Leia também o manual do 
utilizador do telefone, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha 
o auxiliar auditivo fora do alcance das crianças.

Para mais informações sobre auxiliares auditivos e outras soluções de acessibilidade, visite o nosso Web site em
http://www.nokiaaccessibility.com/.
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2. Utilizar o auxiliar auditivo

■ Efectuar e receber chamadas
1. Coloque o auxiliar auditivo indutivo à volta do pescoço e ligue a ficha ao 

respectivo conector. 

2. Ligue a ficha Pop-Port à parte inferior do telefone. O telefone apresenta 
o seguinte símbolo:

3. Mude o aparelho de audição para o modo T ou MT. 
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4. Para atender ou terminar uma chamada, prima o botão de atendimento do dispositivo 
ou utilize as teclas do telefone. É possível efectuar chamadas normalmente (consulte 
o manual do utilizador do telefone).

Notas
• Não é necessário ter o cabo sempre ligado ao conector Pop-Port do telefone. Pode ligá-lo apenas quando 

pretender efectuar ou receber chamadas.

• Quando receber uma chamada, o telefone e o auxiliar auditivo emitem um alerta se o cabo estiver ligado ao 
telefone e se o aparelho de audição estiver no modo T ou MT.

• Para ajustar o volume do auxiliar auditivo, utilize as teclas de volume do telefone. Para uma utilização 
normal, mantenha o volume baixo, de forma a ouvir a sua própria voz com clareza. Num ambiente ruidoso 
ou se o som recebido for fraco, aumente o volume para que o ruído de fundo se torne mais fraco e a voz do 
interlocutor fique mais audível. 
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■ Ligar o auxiliar auditivo a dispositivos externos
O auxiliar auditivo pode ser ligado a um processador de voz compatível de um implante 
coclear ou à entrada de áudio de um aparelho de audição. Contacte um especialista em 
aparelhos de audição para obter informações sobre a compatibilidade do auxiliar auditivo 
com o seu implante coclear ou aparelho de audição, o cabo de ligação adequado e obter 
instruções de utilização do cabo de ligação. 

Ligue a ficha do dispositivo externo ao terminal de saída de áudio com o símbolo , no 
lado direito do auxiliar auditivo. 
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3. Dados técnicos

Saída de áudio externa:
• Conector: ficha de 3,5 mm

• Pode ser ligado à entrada de áudio de um aparelho de audição compatível ou a um processador de voz de 
implante coclear compatível

• Impedância: >1 kΩ a 1 kHz (2,2 kΩ a 1 kHz nominal)

• Nível normal do sinal de saída: 0,5–10 mV rms

• Símbolo: 

O auxiliar auditivo pode ser ligado a um processador de voz compatível através de um cabo adequado 
que tenha uma ficha de 3,5 mm estéreo ou mono. O som emitido através do auxiliar auditivo é sempre 
o monofónico.

Entrada de áudio externa:
• Esta funcionalidade não está disponível.

• Símbolo: 
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Cuidados e manutenção

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

• Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.

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

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

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

• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade 
no respectivo interior, podendo danificar as placas dos 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 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 impedir um funcionamento correcto.

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


