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BEM-VINDO

JAYBIRD RUN

HEADPHONES ESPORTIVOS VERDADEIRAMENTE SEM FIO
ENCAIXE SEGURO E CONFORTÁVEL PONTAS SUBSTITUÍVEIS E ALETAS DE TODOS
OS TAMANHOS DE OUVIDOS
RESISTENTE AO SUOR E À AGUÁ
4 HORAS DE BATERIA COM UM CARREGAMENTOMAIS DE 8 HORAS COM A CAIXA
DE CARREGAMENTO INCLUSA
SOM PERSONALIZADO AUMENTE OS GRAVES OU REALCE OS AGUDOS E NUNCA PERCA UMA CHAMADA

3

PORTUGUÊS

BLUETOOTH ® – DICAS DE CONEXÃO
O Jaybird RUN direito é seu fone principal. O fone direito
é responsável pelo emparelhamento e conexão com
seu dispositivo de áudio e com o fone esquerdo.
Para obter o melhor desempenho com Bluetooth,
tente reduzir a distância entre o fone direito e o dispositivo
de áudio. Por exemplo, tente colocar seu dispositivo de
áudio em seu bolso direito ou no braço direito se estiver
correndo com um estojo para braço.

LOCALIZAÇÕES IDEAIS
PARA O DISPOSITIVO

FONE
DIREITO

FONE
ESQUERDO

4

PORTUGUÊS

5

VISÃO GERAL DO PRODUTO
PONTA PARA FONES
ALETA DE ENCAIXE
LED DE STATUS

BOTÃO MULTIFUNÇÃO
MICROFONE

ABRIR BOTÃO/ LED DE LED DE STATUS
DA CAIXA DE CARREGAMENTO
LED DE STATUS DE CARREGAMENTO
FONE ESQUERDO

LED DE STATUS DE CARREGAMENTO
FONE DIREITO
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ITENS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM
ESTOJO DE TRANSPORTE/
ACESSÓRIO
FONES COM PONTAS
E ALETAS INSTALADAS

CABO DE CARREGAMENTO USB
DOIS PARES DE PONTAS DE SILICONE OVAIS
DOIS PARES DE PONTAS DE SILICONE REDONDAS

CAIXA DE
CARREGAMENTO

QUATRO PARES DE ALETAS
DE OUVIDO

Acessórios também podem ser adquiridos on-line em jaybirdsport.com
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ENCAIXE
Tente diferentes combinações de pontas e abas. A seleção perfeita garantirá um ótimo som
e um encaixe confortável e permite que você se esqueça que você está usando fones.

ABA ANGULAR
PARA UM EXCAIXE
PERFEITO
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CARREGAMENTO – FONES
O Jaybird Run oferece quatro horas de funcionamento quando completamente carregado.
A carga de carregamento oferece dois ciclos adicionais ou oito horas adicionais de funcionamento.

CARREGANDO SEUS FONES
Seus fones começam a carregar assim que você
os coloca na caixa de carregamento e fecha a tampa.
Os LEDs da direita e da esquerda indicam que o status de
carregamento por aproximadamente 10 segundos quando
não conectado à tomada.
LED verde piscando = carregando
LED verde sólido = completamente carregado
Uma carga de cinco minutos oferece até uma hora
de funcionamento.
Uma carga completa pode demorar até duas horas
se estiver carregando uma bateria fraca
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CARREGAMENTO – CAIXA DE CARREGAMENTO
Para carregar a Caixa de carregamento, use o cabo USB fornecido e conecte-o a uma fonte de alimentação USB.
O LED no meio da Caixa de carregamento indicará o status da caixa, bem como o dos fones.
LED verde piscando = carregando
LED verde sólido = completamente carregado
Quando a caixa de carregamento estiver com pouca
bateria, o LED ficará vermelho por aproximadamente
10 segundos após você abrir ou fechar a tampa.
O carregamento completo pode levar até três horas.

LED DE STATUS DA CAIXA
DE CARREGAMENTO
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CONTROLES – LIGA/DESLIGA
Ao remover os fones de ouvido da caixa de carregamento, você os ativa
automaticamente, e quando os coloca na caixa de carregamento, eles são desligados.
Quando não estiverem no estojo, os fones de ouvido desligam automaticamente
após cerca de 30 minutos de inatividade.
Você também pode ativar ou desativar seus fones de ouvido manualmente.
ATIVAR – Pressione o botão direito ou esquerdo por três segundos para desativar
os dois fones.
DESATIVAR – Pressione uma vez cada fone por três segundos para ligá-los.
LIGADO – O LED ficará verde sólido por aproximadamente
2,5 segundos
DESLIGADO – O LED fica vermelho sólido por 1,5 segundos
EMPARELHAMENTO - O LED verde pisca continuamente
no modo de emparelhamento e desliga quando
conectado a um dispositivo de música ou ao chegar
ao tempo limite (cinco minutos)
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CONTROLES – MÚSICA E CHAMADAS

FONE ESQUERDO

FONE DIREITO

ATIVAR SIRI OU
ASSISTENTE DO GOOGLE

REPRODUZIR/PAUSAR
ACEITAR/RECUSAR CHAMADA
PRESSIONAMENTO ÚNICO
PULAR PARA FRENTE
RECUSAR UMA CHAMADA
PRESSIONAMENTO DUPLO

*Você pode personalizar o pressionamento único dentro
do aplicativo Jaybird.
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CONTROLES – EMPARELHAMENTO
Para emparelhar outro dispositivo, siga as etapas abaixo.

2

1
Desative o fone
direito pressionando
o botão multifunção
por três segundos.

3

Entre no modo
de emparelhamento
pressionando
o botão multifunção
por seis segundos.

Vá para as configurações
de Bluetooth no
dispositivo e selecione
Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

PRESSIONAMENTO DE
TRÊS SEGUNDOS

PRESSIONAMENTO DE
SEIS SEGUNDOS
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APLICATIVO JAYBIRD
O aplicativo Jaybird permite que você personalize o perfil de som
de seus fones.

DISCOVER MORE PRESETS

As novas configurações de som são salvas nos seus fones,
de modo que você pode reproduzir o som personalizado
em qualquer dispositivo – em qualquer lugar com qualquer
dispositivo que usar.

Jaybird Run
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APLICATIVO JAYBIRD

SALVAR

EQUALIZADOR

Salve a nova
predefinição
em seu painel para
facilitar o acesso
a todas as suas
configurações
de som favoritas.

SOM

Personalize as
configurações de som.
Alterações serão salvas
nos fones Run.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo
Jaybird funciona com o
Jaybird Run, X3 e Freedom.
Outros fabricantes e fones
Jaybird mais antigos não
são compatíveis.
Aumentar os graves de
seu perfil de som Jaybird
através do aplicativo
reduzir o tempo
de funcionamento.

MÚSICA

HISTÓRICO

Encontre listas
de reprodução para
animar sua corrida.

Navegue através
de um histórico
de suas alterações.

FONES DE OUVIDO

Ajustar
as configurações
em seus fones.
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DISPOSITIVO
Jaybird Run

Veja o dispositivo
conectado e o
status da bateria.
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APLICATIVO JAYBIRD
CONFIGURAÇÕES
HEADPHONES

RUN

ENCONTRAR
MEUS FONES

CONNECTED

CONTROLES DE BOTÃO

Controle seus fones
de outro jeito.
NOME

Renomeie seus fones para que
possa encontrá-los facilmente
em todos os seus dispositivos.

BUTTON
CONTROLS

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

NAME YOUR BUDS

NAME

Perdeu um de
seus fones?
Encontre onde
o deixou
em tempo real.

JAYBIRD RUN

SUPPORT & FEEDBACK

GET YOUR FIT

TUTORIAIS

Obtenha dicas sobre
como maximizar
o uso do fones
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COMO REDEFINIR

2

1
Para redefinir seus fones
para as configurações
originais de fábrica,
coloque-os no modo
de emparelhamento
desativando os fones.

PRESSIONAMENTO DE
TRÊS SEGUNDOS

3

Mantenha pressionado
o botão multifunção à direita
por aproximadamente
seis segundos, até que o LED
verde pisque.

PRESSIONAMENTO DE
SEIS SEGUNDOS

4

Agora, pressione o botão
duas vezes. Após concluir
a redefinição dos padrões
de fábrica, o LED fica
laranja e seus fones
desligarão.

PRESSIONAMENTO
DUPLO

Quando os fones forem
redefinidos, entrarão
automaticamente no modo
de emparelhamento quando
forem ligados. Selecione
“Esquecer” ou “Remover”
Jaybird Run no menu de
Bluetooth do seu dispositivo
e emparelhe novamente.
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OUÇA COM RESPONSABILIDADE
Evite níveis excessivos de volume e períodos
prolongados no ouvido. Períodos prolongados
em volumes altos podem causar danos irreversíveis
à audição.
Não use no trânsito.

Vídeo com instruções em
jaybirdsport.com/support/run
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