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NDE
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“POWER ON“ (LIGAR)
“SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE“
(BUSCANDO DISPOSITIVO DE MÚSICA)
“HEADPHONES CONNECTED“
(FONE DE OUVIDO CONECTADO)

EMPARELHAMENTO

PRESSIONE
POR 4 S
OUÇA AS
INSTRUÇÕES
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PERSONALIZE AS CONFIGURAÇÕES
DE SOM E SALVE-AS NO FONE DE
OUVIDO
PROCURE PELO APLICATIVO
MYSOUND NA APP STORE OU
NA GOOGLE PLAY.
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PONTEIRAS
COMPLY™

POR CIMA DA ORELHA
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BARBATANAS
AURICULARES
DE SILICONE

PONTEIRAS DE
SILICONE

ESCOLHA O TAMANHO CORRETO/A COMBINAÇÃO MAIS
ADEQUADA PARA VOCÊ.

DEBAIXO DA ORELHA

CLIPES PARA
PRENDER O CABO
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PRENDEDOR DO
CABO

PARA CORREDORES
USE OS CLIPES PARA
ENCURTAR O CABO E MANTER O
CONTROLADOR FIRME NO LUGAR.
POR BAIXO DA ORELHA

POR CIMA ORELHA
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MÚSICA + CHAMADAS

COMPARTILHAMENTO

EMPARELHAMENTO

COM CONTROLES
REMOTOS COMPLETOS

COMPARTILHE 1
DISPOSITIVO COM 2
FONES DE OUVIDO

MEMÓRIA PARA ATÉ 8
DISPOSITIVOS

PÁGINA 20

PÁGINA 31

PÁGINA 35

MULTIPONTO

SMARTWATCH

APLICATIVO MYSOUND

CONECTE O FONE DE
OUVIDO A 2 DISPOSITIVOS
SIMULTANEAMENTE

FAÇA O EMPARELHAMENTO
COM UM SMARTWATCH E
DEIXE O TELEFONE EM CASA

PERSONALIZE AS
CONFIGURAÇÕES DE SOM E
SALVE-AS NO FONE DE OUVIDO

PÁGINA 37

PÁGINA 21

PÁGINA 34
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Vídeo com instruções no site jaybirdsport.com

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1. Fone de ouvido Freedom Bluetooth
2. 3 pares de ponteiras de silicone (P, M, G)

1.

3. 3 pares de ponteiras de espuma de

4.

primeira qualidade Comply™ (P, M, G)
4. 3 pares de barbatanas auriculares (P, M, G)
5. Cabo USB de recarga

3.

2.

6. 2 clipes para prender o cabo
7. Prendedor do cabo
8. Módulo de recarga

5.

9. Estojo de transporte

7.

6.
8.
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9.

AJUSTE
O EXCELENTE DESEMPENHO SONORO DEPENDE DA
SELEÇÃO DO TAMANHO CORRETO DE PONTEIRA
Adoramos áudio de ótima
qualidade e queremos que
você sinta esta experiência.
Como todas as orelhas são
diferentes, experimente todos
os tamanhos de ponteiras.
Somente com as ponteiras
de tamanho correto você
poderá desfrutar de um ajuste
confortável e uma qualidade
de som superior.
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PONTEIRAS DE SILICONE

PONTEIRAS DE ESPUMA
ESPORTIVAS DE PRIMEIRA
QUALIDADE COMPLY™

COMPLY TM
As ponteiras de espuma de primeira qualidade Comply™, desenhadas
exclusivamente para o Jaybird Freedom, oferecem o máximo de
isolamento de ruído e conforto.

1

Slide
Comply
Foamdetipespuma
onto
Encaixe
a ponteira
Freedom
speaker
housing.do
Comply™ no
compartimento
alto-falante Freedom.
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2

Compress
Foam
tip by
Comprima Comply
a ponteira
de espuma
rolling
with
fingers.com os dedos.
Comply™
rolando-a

3

Pull ea
a deep
entire

Encaixe firme: Expande para proporcionar
ajuste personalizado e excelente retenção
intrauricular. Os auriculares permanecem
firmes no lugar, quer você esteja na academia,
na rua ou em movimento.
Conforto macio: Espuma de memória exclusiva
proporciona conforto o dia inteiro, eliminando a
irritação na parte interna da orelha e a fadiga.

3

Bloqueio de ruídos: Permite que você ouça
suas músicas favoritas em ambientes ruidosos
sem a necessidade de aumentar o volume.
Áudio: Cria uma ótima vedação e envia o som
diretamente ao canal do ouvido, transformando
sua experiência de audição.

4

15 a 30
segundos

by
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Puxe
orelha
parato
trás
paraear
abrircanal
o canalfor
Pullaear
back
open
auditivo,
proporcionando
um encaixe
mais
a deeper
more secure
fit. Insert
profundo e firme. Insira toda a ponteira de
entire foam tip into ear.
espuma no ouvido.

Segure
a unidade
no sec
lugarfor
porfoam
15 a
Hold
in place
15-30
segundos
que aa espuma
to30expand
andpara
create
seal. se
expanda e crie uma vedação.

BARBATANAS AURICULARES
INSTALE SEU TAMANHO PREFERIDO DE
BARBATANAS AURICULARES DE ENCAIXE
FIRME, COMO MOSTRADO.
ESQUERDA

TAMANHO ESQUERDA / DIREITA

14

DIREITA

Deslize as barbatanas auriculares de encaixe firme para trás
até que estejam alinhadas com as ranhuras nos auriculares.

15

ENCAIXE A PONTA DA
BARBATANA AURICULAR
NA PARTE SUPERIOR DA
CONCHA DA ORELHA, COMO
MOSTRADO.
O encaixe deve ser
firme, com contato sobre
as partes inferiores,
posteriores e superiores
da concha da orelha.
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CLIPES PARA PRENDER O CABO
ANTES DE ENCAIXAR OS AURICULARES NAS ORELHAS,
INSTALE OS CLIPES PARA REDUZIR A FOLGA DO CABO E
OBTER UM AJUSTE PERSONALIZADO.
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HÁ TRÊS MANEIRAS
DE USAR OS CLIPES
PARA REDUZIR O
COMPRIMENTO DO CABO
PARA O TAMANHO MAIS
ADEQUADO PARA VOCÊ.
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PRENDEDOR DO
CABO
USE O PRENDEDOR FORNECIDO
PARA PRENDER O CABO DO
FREEDOM NA PARTE DE TRÁS DA
GOLA DA CAMISETA OU CAMISA.
O LADO MAIS LONGO DO
PRENDEDOR DEVE FICAR
DO LADO DE FORA
DA GOLA.
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PARA LIGAR
MÚSICA E CHAMADAS

EMPARELHE O FONE DE OUVIDO
COM O DISPOSITIVO DE MÚSICA,
OUÇA ALGUMAS MÚSICAS E
EXPERIMENTE CADA TAMANHO DE
PONTEIRA PARA IDENTIFICAR O
MELHOR AJUSTE E DESEMPENHO
SONORO.

PRESSIONE

PRESSIONE POR 1 S

PRESSIONE POR 4 S

MENSAGEM DE VOZ:
”S earching...“
(Procurando...)
COM A UNIDADE DESLIGADA,
PRESSIONE POR 4 SEGUNDOS PARA
EMPARELHAR.
COM A UNIDADE LIGADA, PRESSIONE
POR 4 SEGUNDOS PARA DESLIGAR.

A vedação adequada é essencial
para apreciar plenamente
o áudio de alta qualidade do
Freedom.

MICROFONE
LED VERMELHO/VERDE
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ON

APLICATIVO MYSOUND
PARA PERSONALIZAR O PERFIL DE SOM
NO FONE DE OUVIDO FREEDOM. BAIXE
O APLICATIVO MYSOUND NA APPLE APP
STORE OU GOOGLE PLAY STORE.
As novas configurações de som são salvas no
fone de ouvido. Assim, é possível levar seu som
personalizado com você onde quer que vá, com
qualquer dispositivo que usar.

+
WARMTH

CUSTOMIZE

OBSERVAÇÃO: O aplicativo MySound funciona com o
Jaybird Freedom. Produtos de outros fabricantes e fones
de ouvido mais antigos da Jaybird não são compatíveis.
JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK

A adição de mais graves ao seu perfil de som por meio do
aplicativo MySound reduzirá o tempo de reprodução.

Jaybird Freedom
60%
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DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

MORE

SAVE
(SALVAR)

SOM
Personalize suas
configurações de
áudio. As alterações
são salvas no fone
de ouvido Freedom.
SAVE

Salva a nova
configuração no
painel de controle
para fácil acesso
a todas as suas
configurações de
som favoritas.

HISTORY
(HISTÓRICO)

MÚSICA

Possibilita o
acesso a um
histórico das
alterações feitas.

Indica se o
dispositivo está
reproduzindo
música.

DISCOVER
(DESCOBRIR)

DISPOSITIVO

Descobre as
configurações de
atletas e outros
usuários.

HISTORY

Jaybird Freedom
60%
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DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

MORE

Exibe o
dispositivo
conectado e a
carga da bateria.

RECARGA / NÍVEL DE CARGA DA BATERIA
HORAS
NO MÓDULO

4

RECA

R

20

MINUTOS
1 HORA
DE REPRODUÇÃO

=

HORAS

DE TEMPO DE
REPRODUÇÃO

RÁPIDA

8

HORAS
NO FONE DE OUVIDO

GA

4

Recomendamos que a bateria seja carregada
antes do uso, embora não seja necessário.
O Freedom sai de fábrica com a bateria précarregada, no entanto a carga inicial varia.
Procure por este ícone de indicação
da carga da bateria do fone de ouvido
Bluetooth no canto superior direito
da tela do iPhone.
Ou este ícone na parte inferior direita do
aplicativo MySound para visualizar a carga da
bateria do Freedom.

90%
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NÍVEL DE CARGA DA BATERIA
O aplicativo MySound consegue indicar o
nível de carga da bateria do Freedom com
uma precisão de +/- 1%.
Se não estiver conectado ao aplicativo
MySound, o fone de ouvido Freedom
indicará um nível médio de carga
da bateria quando for ligado. Como
alternativa, basta pressionar o botão
Volume + ou Volume – quando o fone
de ouvido estiver ligado e não estiver
reproduzindo música para saber qual é o
nível médio de carga da bateria.
No fone de ouvido Freedom, os valores
são arredondados para o valor mais
próximo de cada intervalo de 20%.
Por exemplo, se o aplicativo indicar 26% ,
a seguinte mensagem será ouvida:
“Battery 20 Percent” (Carga da bateria
a 20%).

MENSAGEM DE VOZ
Quando não estiver reproduzindo
música, basta pressionar o botão
‘Volume + ou Volume –” para ouvir
uma mensagem indicando o nível
de carga da bateria.

CARREGAMENTO
POR MICRO USB
O módulo de recarga
fornecido com o fone
de ouvido também
pode ser usado como
uma base de recarga.
2,5 horas de carga
completa proporcionam
4 + 4 horas de tempo
de reprodução. 20
minutos de carga
proporcionam 1
hora de tempo
de reprodução. O
módulo também
pode ser carregado
separadamente e
utilizado mais tarde.
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O FONE DE OUVIDO ESTÁ LIGADO?
A BATERIA ESTÁ FRACA?
No modo de espera*, pressione + e observe
o LED:
Se o LED piscar uma vez em verde =
restam 10% ou mais de carga na bateria
Se o LED piscar uma vez em vermelho =
restam menos de 10% de carga na bateria
Apagado = Desligado
* Modo de espera: Ligado e não conectado a um dispositivo,
mas não reproduzindo música nem em uma chamada
telefônica.

LED INDICADOR DE STATUS
Vermelho: Carregando
Verde: Carregado
(com o módulo de recarga instalado)
Vermelho+verde alternando: Modo de
emparelhamento
Apagado: Espera / Modo de reprodução /
Chamada telefônica / Desligado

MÓDULO DE RECARGA
Para recarregar o fone de ouvido
Freedom, encaixe firmemente o
módulo de recarga na parte de trás
do controlador e insira a extremidade
do cabo micro USB na extremidade
inferior do módulo de recarga.
Conecte a outra extremidade em
qualquer fonte de alimentação USB
de 5V.
Isto recarregará simultaneamente
o fone de ouvido e o módulo de
recarga, possibilitando mais tempo
de audição.
LED VERMELHO = RECARREGANDO
LED VERDE = TOTALMENTE CARREGADO
(com o cabo USB ligado a uma fonte de alimentação)
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COMO USAR O MÓDULO DE
RECARGA PARA RECARREGAR
O FONE DE OUVIDO
Além de usar o cabo de recarga USB, o
módulo de recarga pode recarregar o fone
de ouvido sem precisar ser conectado a
uma fonte de alimentação. O módulo de
recarga tem uma bateria interna e circuitos
que aumentam em 4 horas o tempo de
reprodução. Basta encaixá-lo na parte
de trás do controlador para que inicie
automaticamente a recarga.
Toda vez que o módulo de recarga for
instalado, ele desligará o fone de ouvido para
reinicializá-lo. É possível ligar novamente o
fone de ouvido e continuar a ouvir música
enquanto o módulo de recarga estiver
instalado e transferindo energia.

OBSERVAÇÃO: Embora o fone de ouvido Freedom
seja à prova de suor, o módulo de recarga não é. A
exposição à umidade ou suor anulará sua garantia.
Não use o fone de ouvido enquanto o cabo USB
estiver conectado a uma fonte de alimentação, pois
pode resultar em choque elétrico se ocorrer uma
falha elétrica na fonte de alimentação.
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4 HORAS + 4 HORAS
= 8 HORAS DE TEMPO DE REPRODUÇÃO

R
OVE

COMO PRENDER E REMOVER
O MÓDULO DE RECARGA

REM

R

NDE

PRE
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Prenda o módulo de recarga
empurrando-o diretamente na
parte de trás do controlador
até sentir que se encaixou
firmemente no lugar.
Para remover o módulo de
recarga, aplique pressão na
parte superior do controlador e
separe-o do módulo de recarga.

NÃO PUXE
O CABO

Ao remover o módulo NÃO
puxe o cabo, pois pode
danificar o fone de ouvido e
anulará a garantia.
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MÓDULO DE RECARGA
MICRO USB
USB PADRÃO

Recomendamos que recarregue o fone de ouvido/módulo de recarga através de
qualquer fonte de alimentação USB de 5V. Adaptadores/carregadores de tomada
de parede/para carros que fornecem mais de 5,5 V danificarão o dispositivo
Jaybird e não devem ser usados. Recomendamos que use os adaptadores USB
de tomada de parede/para carros aprovados pela Jaybird (disponíveis em
jaybirdsport.com).
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CONTROLES

PRESSIONE

PRESSIONE POR 1 S

PRESSIONE POR 4 S

MÚSICA E CHAMADAS

WEITERE ANRUFBEFEHLE

Transferir a chamada
para o Freedom
ON
OFF

Rediscar

Cancelar e restaurar o
áudio de chamadas

Quando não estiver em uma chamada nem reproduzindo música:
Pressione o botão central Liga/Desliga para ativar o Siri ou os comandos de voz.
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Caso seja recebida uma segunda chamada:
Pressione o botão
central Liga/Desliga para responder
a segunda chamada, colocar a chamada ativa em espera e alternar
entre a chamada ativa e a em espera.

EMPARELHAMENTO
1 . C
 om o fone de ouvido desligado, e dentro de 1 metro (3 pés)
de distância do dispositivo de música, pressione e mantenha
pressionado o botão central por mais de 4 segundos até ver o LED
piscar alternadamente entre vermelho e verde e uma mensagem de
voz dizer: “Searching for your music device” (Buscando dispositivo
de música).
2. N
 o telefone/dispositivo de música,
ligue o Bluetooth e procure por
dispositivos Bluetooth.
3. S
 elecione “Jaybird Freedom”
(insira a senha 0000 se solicitado).
4. A
 mensagem de voz do Freedom dirá
“Headphones Connected” (Fone de ouvido
conectado).
5. S
 e não for feito o emparelhamento, desligue
o fone de ouvido pressionando o botão
central por mais de 4 segundos e repita os
passos descritos acima.
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Jaybird
Freedom

EMPARELHAMENTO COM UM ADAPTADOR BLUETOOTH

1. C
 oloque o fone de ouvido e o dispositivo no máximo
a 1 metro (3 pés) de distância entre si.
2. C
 oloque o fone de ouvido no modo de
emparelhamento, como descrito na
página anterior.
3. S
 e estiver usando o adaptador Bluetooth
universal BAU, coloque-o também no
modo de emparelhamento (consulte o
manual do BAU).
4. C
 onecte o adaptador Bluetooth no dispositivo
de música e reproduza uma música.
5. O
 fone de ouvido e o adaptador
emparelham automaticamente (a senha
do adaptador deve ser 0000).
6. D
 epois de ser emparelhado e conectado,
a mensagem de voz do fone de ouvido
dirá “Headphones connected” (Fone de
ouvido conectado).
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MULTIPONTO
EMPARELHAMENTO COM VÁRIOS DISPOSITIVOS BLUETOOTH
O recurso multiponto permite emparelhar e conectar o fone de ouvido
com dois dispositivos Bluetooth simultaneamente. Por exemplo, é possível
conectar o fone de ouvido Freedom a um laptop e a um telefone ao mesmo
tempo. Isso permite ouvir as músicas armazenadas no laptop e atender às
chamadas recebidas no telefone utilizando o controlador do fone de ouvido
Freedom. Nada mal, não é?
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MULTIPONTO
1. E mparelhe o fone de ouvido com
o primeiro dispositivo.

Jaybird Freedom

2. C
 oloque o fone de ouvido novamente no
modo de emparelhamento e mantenha o
botão central pressionado.
3. B
 usque e selecione o fone de
ouvido Freedom no segundo
dispositivo.
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Jaybird
Freedom

COMPARTILHAMENTO
Compartilhe a música que estiver ouvindo com outro fone de ouvido Freedom.
Siga estas etapas para conectar um segundo fone de ouvido. O amor está no ar!
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COMPARTILHAMENTO

1. L igue os dois fones de ouvido, com
apenas um deles emparelhado e
conectado a apenas um dispositivo.

1

2. P
 ressione e mantenha pressionado
o botão Vol + no fone de ouvido
conectado enquanto pressiona e
mantém pressionado o botão Vol - no
segundo fone de ouvido até que os LEDs
das duas unidades estejam piscando
vermelho/verde.
O s dois fones de ouvido estarão
conectados quando os LEDs pararem
de piscar e a mensagem “Headphones
Connected” (Fones de ouvido
conectados) for reproduzida nas duas
unidades.

36

3. O uça as músicas que desejar.

2

SMARTWATCHES
Com o smartwatch certo, é possível deixar o telefone em casa.
Basta sincronizar as músicas com o smartwatch e emparelhá-lo
com o fone de ouvido. Isso é o que chamamos de liberdade!
OBSERVAÇÃO: Alguns smartwatches têm um sinal Bluetooth mais fraco, o que pode
causar uma possível queda intermitente de sinal.

Funciona com smartwatches como:
APPLE
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SAMSUNG

MOTOROLA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
REINICIALIZAÇÃO
Se o fone de ouvido não estiver respondendo aos comandos,
conecte o módulo de recarga e o cabo USB em uma fonte
de alimentação. Isto desligará o fone de ouvido e fará uma
reinicialização “suave”.

RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES
DE FÁBRICA
1. P ara restabelecer as configurações padrão de fábrica,
coloque o fone de ouvido no modo de emparelhamento
desligando-o e, em seguida, pressione e mantenha
pressionado
o botão central por mais de 4
segundos até ver o LED alternar entre vermelho/verde.

2. E nquanto o LED estiver piscando em vermelho/
verde, toque duas vezes
no botão central.
O LED ficará laranja e o fone de ouvido desligará
assim que as configurações de fábrica forem
restabelecidas.
OBSERVAÇÃO: O fone de ouvido irá automaticamente para o modo de
emparelhamento quando for ligado após as configurações de fábrica serem
restabelecidas.
Selecione “Forget” (Esquecer) ou “Remove” (Remover) Jaybird Freedom no menu
Bluetooth do dispositivo e emparelhe-o novamente.
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LED

ESPECIFICAÇÕES
Versão do Bluetooth

4.1, Multiponto

Codec

AAC, SBC, SBC modificado

Perfil

Viva-voz, fone de ouvido, A2DP, AVCRP, SPP

Alcance efetivo

10 metros (30 pés)

Tempo de reprodução

8 horas* (4 horas no fone de ouvido mais 4 horas
adicionais com módulo de recarga incluído)

Tempo de espera

110 horas*

Alimentação CC

CC 5V

Tempo de recarga

2,5 horas

Recarga rápida

20 minutos = 1 hora de tempo de reprodução no fone de
ouvido + uma hora extra através do módulo de recarga

Dimensões

Auricular de 23 X 13 mm, cabo de 490 mm de comprimento

Peso

Aproximadamente 13 g

*O tempo de reprodução e o tempo de espera pode variar devido às condições de uso. A
adição de mais graves ao seu perfil de som por meio do aplicativo MySound reduzirá o tempo
de reprodução.
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GARANTIA, AVISOS E SEGURANÇA
Detalhes completos sobre garantia, manutenção e cuidados estão disponíveis em:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
ATENÇÃO: Devido às características de isolamento deste fone de ouvido, ele não deve
ser usado enquanto estiver dirigindo, andando de bicicleta ou onde existir tráfego de
automóveis, nem em qualquer outra atividade onde possa ser perigoso não ouvir os
sons ao redor. Usar este fone de ouvido com volume excessivamente alto pode causar
danos permanentes à audição. Sempre abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado ao
inserir qualquer objeto no canal auditivo. Use a seu próprio risco. Não use o dispositivo
enquanto ele estiver ligado a uma fonte de alimentação com linhas de tensão de 110 V
ou 220 V.
Copyright 2016 Jaybird, LLC. Todos os direitos reservados. Jaybird e o logotipo Jaybird
são marcas comerciais da Jaybird, LLC. Bluetooth é marca comercial de propriedade
da Bluetooth SIG, Inc. dos EUA licenciada para a Jaybird, LLC. iPhone, iPad e iPod são
marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países, e App
Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Todas as outras marcas comerciais são
de propriedade de seus respectivos proprietários. O Android é uma marca comercial
da Google Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Fabricado sob números de
patente Freebit EP2177045, US8630436, US8976995 e patentes internacionais
correspondentes. Montado na Malásia.
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FCC ID: XX8-F5 / IC ID: 20358-F5

MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128

XXXXXXXXXXX

Aviso da FCC:
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições descritas a seguir: (1) este
dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar todo tipo de interferência recebida, incluindo interferências
que possam causar funcionamento indesejável. Quaisquer alterações ou modificações feitas ao dispositivo invalidarão a autoridade do usuário de
operar o dispositivo. A bateria é reciclada. Não descarte a bateria no fogo, pois pode causar explosão.
Aviso da NCC:
Aviso sobre regulamentações administrativas sobre ondas de rádio de baixa potência irradiadas por dispositivos:
Artigo 12 - Sem a permissão concedida pela NCC, nenhuma companhia, empresa ou usuário tem permissão para alterar a frequência, aumentar a
potência de transmissão ou alterar a característica ou o desempenho original de um dispositivo aprovado que emita frequência de rádio de baixa
potência. Artigo 14 - Os dispositivos que emitem frequência de rádio de baixa potência não devem afetar a segurança das aeronaves nem interferir
nas comunicações legais. Se for identificada interferência, o usuário deve cessar imediatamente o uso do dispositivo até que a interferência seja
eliminada. Comunicações legais são comunicações de rádio realizadas em conformidade com a Telecommunications Act (Lei das Telecomunicações)
dos Estados Unidos. Os dispositivos que geram frequência de rádio de baixa potência devem aceitar a interferência de comunicações legais ou ondas
de rádio ISM geradas por outros dispositivos.
Declaração de Conformidade da UE/Europa
O equipamento está em conformidade com a Diretiva Relativa aos Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações 1999/5/CE.
Este equipamento atende às seguintes normas de conformidade.

41

REQUISITO

NORMAS APLICÁVEIS

Art. 3.1(a) Saúde

EN 62479:2010

Art. 3.1(a) Segurança

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Art. 3.1(b) EMC

EN301489-1 V1.9.2
EN301489-17 V2.2.1

Art. 3.2 Rádio

EN 300328 V1.9.1

OUÇA COM RESPONSABILIDADE
Evite níveis de volume muito altos e períodos
prolongados de uso. Ouvir com volume
excessivamente alto por longos períodos
pode causar perda auditiva permanente.
Não use quando estiver em tráfego.

Vídeo com instruções no site jaybirdsport.com

