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Acerca do seu altifalante

Com o altifalante sem fios portátil JBL PlayUp da Nokia pode ouvir música com alta 
qualidade de som no seu telemóvel ou noutro dispositivo compatível, como é o caso 
de um leitor de música. Um único altifalante enche o seu quarto de música. Pode 
estabelecer ligação a outro dispositivo enquanto se desloca sem interromper a 
música. Também pode utilizar um cabo de áudio padrão (3,5 mm) para ligar o seu 
dispositivo ao conector áudio do altifalante. O produto vem com um cabo de áudio 
armazenado no altifalante.

Leia este manual do utilizador atentamente antes de utilizar o produto. Leia também 
o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao produto.

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

A superfície deste produto não contém níquel.

Acerca da conectividade Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para estabelecer uma ligação sem fios com outros 
dispositivos compatíveis, como, por exemplo, telemóveis.

Os dispositivos não têm de estar na mesma linha de visão dos outros, mas a distância 
entre estes não pode ser superior a 10 metros. A ligação pode ser afectada por 
obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.
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Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os 
seguintes perfis: A2DP e AVRCP . Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, 
para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar

Teclas e componentes

1 Tampa de armazenamento do cabo
2 Tampa da bateria
3 Tecla de alimentação
4 Conector do carregador
5 Conector de áudio (3,5 mm)
6 Tecla para aumentar volume
7 Indicador do estado da bateria
8 Tecla para baixar volume
9 Área NFC
10 Indicador de alimentação e de estado do Bluetooth
11 Tecla Bluetooth

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

A superfície deste produto não contém níquel.
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Carregar a bateria
Antes de utilizar o altifalante, terá de instalar e carregar a bateria. Para instalar a 
bateria, abra a tampa de armazenamento do cabo e a tampa da bateria, alinhe os 
contactos e insira a bateria.

Quando a carga da bateria do altifalante está fraca, o indicador do estado da bateria 
fica vermelho intermitente. Quando a bateria estiver a carregar, a luz permanece 
acesa.

1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2 Ligue o cabo do carregador ao conector do carregador no altifalante.
3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o 

carregador do altifalante e, em seguida, da tomada de corrente.

Pode igualmente utilizar um cabo USB compatível para carregar a bateria. O 
carregamento através de USB pode ser mais demorado. Se ligar o altifalante 
utilizando um concentrador sem fonte de alimentação, o carregamento poderá não 
funcionar. O altifalante carrega mais rapidamente quando ligado a uma tomada.

Para ligar através de USB, só pode utilizar a ligação USB no altifalante.

Para remover a bateria, abra a tampa e retire-a cuidadosamente.

Verificar o nível da bateria
Com o altifalante ligado, prima a tecla de alimentação rapidamente para verificar o 
nível da bateria. A luz indicadora do estado da bateria mostra o estado actual. Uma 
luz verde indica que existe bateria suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de 
recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha e intermitente, recarregue a 
bateria.
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Ligar o altifalante
Prima sem soltar a tecla de alimentação até ouvir o altifalante a iniciar.

Se nunca emparelhou o altifalante com um dispositivo, ou se limpou os 
emparelhamentos, o altifalante entra automaticamente em modo de 
emparelhamento e o indicador do estado do Bluetooth começa a piscar lentamente.

Se já emparelhou o altifalante com um ou vários dispositivos, o altifalante liga-se ao 
último dispositivo com o qual foi utilizado.

Se o altifalante não estiver ligado a um dispositivo em 30 minutos, o altifalante entra 
em modo de espera e a luz indicadora do estado do Bluetooth desliga-se.

Emparelhar o seu dispositivo

Emparelhar e ligar
Antes de utilizar o altifalante com um telemóvel ou outro dispositivo compatível pela 
primeira vez, deve emparelhá-lo e ligá-lo ao dispositivo.

Só pode ligar o altifalante a um dispositivo de cada vez, mas pode ligar a outro 
dispositivo enquanto se desloca.

Quando o altifalante estiver ligado, a luz indicadora do estado do Bluetooth fica azul.

Se o dispositivo ligado ficar fora do alcance do Bluetooth, o altifalante tenta ligar-se 
novamente durante 3 minutos. Quando o dispositivo ficar novamente dentro do 
alcance, liga-se de novo ao dispositivo automaticamente.

Também pode utilizar um cabo de áudio padrão (3,5 mm) para ligar o seu dispositivo 
ao conector áudio do altifalante. Quando liga o altifalante e o dispositivo com uma 
ligação através de cabo, o Bluetooth é automaticamente desligado e a luz indicadora 
do Bluetooth passa a branco.

Emparelhar o altifalante utilizando NFC
Com a funcionalidade de Near Field Communication (NFC), pode facilmente 
emparelhar o altifalante com o seu telemóvel ou outro dispositivo compatível.

Se o seu telemóvel suportar NFC, ligue a funcionalidade NFC e toque na área NFC do 
altifalante com a área NFC do telemóvel. O telemóvel liga-se automaticamente ao 
altifalante. Alguns telemóveis podem pedir uma confirmação da ligação. Para 
informações pormenorizadas sobre NFC, consulte o manual do utilizador do 
telemóvel.
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Antes de utilizar a NFC, desbloqueie o ecrã do telemóvel e active a função NFC.

Se o seu telemóvel não suportar NFC, emparelhe o altifalante manualmente.

Para fechar a ligação, toque novamente na área NFC do altifalante com a área NFC do 
telemóvel.

Emparelhar o altifalante manualmente
Pode emparelhar o altifalante manualmente com o Bluetooth.

1 Ligue o altifalante e o telemóvel ou outro dispositivo compatível.
2 Se anteriormente emparelhou o seu altifalante com outro dispositivo, prima sem 

soltar  durante 2 segundos.
3 No espaço de 3 minutos, ligue o Bluetooth no seu telemóvel e procure 

dispositivos Bluetooth.
4 Escolha o altifalante na lista de dispositivos detectados.
5 Se tal lhe for pedido, introduza a senha 0000.

Limpar os emparelhamentos
Pode limpar a lista de dispositivos emparelhados no altifalante.

Desligue o altifalante, prima sem soltar  e a tecla de alimentação durante 5 
segundos. As luzes indicadoras branca e vermelha alternam.

Se premir sem soltar o  e a alimentação também restaura as definições de fábrica 
no seu altifalante.

Depois de limpar os emparelhamentos, deve emparelhar o altifalante antes de o 
poder utilizar novamente. Quando activa o altifalante, o modo de emparelhamento 
activa-se automaticamente.

Se a lista de dispositivos emparelhados no altifalante estiver limpar, limpe igualmente 
o emparelhamento do dispositivo antes de emparelhar novamente.
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Ouvir música

Reproduzir música
Ligue um telemóvel ou outro dispositivo compatível ao altifalante e reproduza a sua 
música favorita.

Ajustar o volume do altifalante
Para aumentar o volume, prima a tecla de volume para cima. Para diminuir, prima a 
tecla de volume para baixo.

Sugestão: Também pode ajustar o volume do altifalante e do telemóvel, caso o 
telemóvel tenha esta funcionalidade.

Aviso:
A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça 
música num nível de som moderado.

Ligar a outro dispositivo em movimento
Alterne com os seus amigos a reprodução de música. Pode alterar o dispositivo ligado 
enquanto se desloca sem parar a música.

1 Ao reproduzir música a partir do dispositivo ligado, prima sem soltar  durante 2 
segundos.

2 Emparelhe e ligue-se a outro dispositivo. A música continua a ser reproduzida até 
o emparelhamento estar concluído.
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3 Reproduza a música no dispositivo que acabou de ligar.

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu dispositivo ou quando não 
tiver a certeza sobre como o seu dispositivo deverá funcionar, leia o manual do 
utilizador no telemóvel cuidadosamente.

Caso tenha algum problema, restaure as definições de fábrica.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de 
reparação.

Informações sobre o produto e segurança

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria, 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, retire a bateria e deixe-o secar.

• Não tente abrir o dispositivo.

• Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de 
rádio.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.

• Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

• Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.

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.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

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. 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 o ambiente, consulte 
o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Baterias e carregadores
Informações sobre a bateria e o carregador
O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-5J . A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria 
adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.
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Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-50 . O número exacto do modelo 
do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

Segurança da bateria
Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um 
acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

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.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, 
se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for 
ligado.

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.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, 
não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as 
zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros 
líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de 
carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro 
acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, 
leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador 
danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança
Dispositivos clínicos implantados
Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um 
telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para 
evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

• Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.

• Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.

• Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu 
profissional de cuidados de saúde.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
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NOKIA CORPORATION declara que este produto MD-51W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://
www.nokia.com/global/declaration/.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da 
Nokia Corporation.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste 
documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. 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 aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma 
circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, 
consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas 
garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e 
adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva
-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.
A disponibilidade dos produtos poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este 
dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos 
e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O 
funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) 
este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um 
funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela 
Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de 
acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra 
interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências 
e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de 
rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este 
equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e 
voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes 
acções:

• Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.

• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

• Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.

• Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

NOTA: Declaração de Exposição a Radiações FCC: Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiações FCC 
estipulados para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser colocado próximo ou funcionar em conjunto 
com qualquer outra antena ou transmissor.

/Edição 1.2 PT
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