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BEM-VINDO

JAYBIRD TARAH PRO

RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL
CORRA PARA SEMPRE
Para instruções detalhadas em vídeo, visite jaybirdsport.com/support/
14 HORAS DE REPRODUÇÃO

AJUSTE FÁCIL

À PROVA D'ÁGUA E DE SUOR (IPX7)

SOM EXCELENTE COM EQUALIZAÇÃO PERSONALIZADA

AJUSTE VERSÁTIL – ACIMA OU ABAIXO DA ORELHA

MÚSICA E CHAMADAS

5 MIN = 2 H DE USO

Consulte os avisos de segurança para informações importantes sobre segurança do produto antes da instalação ou uso do produto.

2

O QUE A CAIXA CONTÉM
Botão central
Volume +

Cabo de carregamento USB integrado

Volume –

LED

Microfone

Ajuste fácil
Fones sem fio

L

R

L

R

Ponteiras de silicone (tamanho 1/2/3)

Prendedor para camisa

L

R

Estojo de transporte
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STATUS DE CARREGAMENTO/BATERIA
Recomendamos carregar seus fones de ouvido por meio de qualquer fonte de alimentação USB de 5V 500mA. Adaptadores de parede/carro/
carregadores que fornecem mais de 5,5 V danificarão seus fones de ouvido Jaybird e não devem ser usados.

A

Conecte a base de carregamento USB incluída a uma
fonte de energia USB.

2 horas de carregamento
proporcionam 14 horas de
reprodução.
5 minutos de carregamento
proporcionam 2 horas de
reprodução.

B

O LED branco piscará durante
o carregamento e ficará
completamente branco quando
estiver totalmente carregado.
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STATUS DE CARREGAMENTO/BATERIA
10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird Tarah Pro
87%

Quando que ligar seus fones de
ouvido, você ouvirá um anúncio do
nível da bateria. O anúncio de nível
de bateria é arredondado para os
20% mais próximos.

Seu telefone e o aplicativo Jaybird
também indicarão o nível da bateria.
O aplicativo Jaybird também indicará
o nível da bateria com uma margem
de 1%.
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PAREANDO
A

Procurando...

Em seu dispositivo de áudio,
ative o Bluetooth ® e verifique se
ele está ativamente procurando
dispositivos Bluetooth.

Com os fones de ouvido Tarah
Pro desligados, mantenha o
botão do meio pressionado
até ver a luz LED piscando em
branco. Você ouvirá a mensagem
“PRONTO PARA PAREAR. FAÇA
DOWNLOAD DO APLICATIVO
JAYBIRD PARA REALIZAR UMA
INSTALAÇÃO ORIENTADA“.

B
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PAREANDO
C

Jaybird Tarah Pro

Selecione “Jaybird Tarah
Pro” na lista de dispositivos
encontrados.

Quando os seus fones de
ouvido Tarah Pro estiverem
conectados ao seu dispositivo
de áudio, você ouvirá o
comando de voz “Conectado”.
Agora, você está pronto para
ouvir suas músicas.

D

Se o pareamento não for bem-sucedido, desligue seus fones de ouvido
pressionando o botão do meio até que o LED vermelho acenda e você ouça um
tom decrescente de “Desligamento”. Uma vez que seus fones de ouvido tenham
desligado, repita as etapas A-D.
OBSERVAÇÃO: Ao ligar seus fones de ouvido Tarah Pro pela primeira vez ou
após uma reinicialização, eles estarão no modo de pareamento.
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ENCONTRANDO O AJUSTE PERFEITO
1. ENCONTRANDO O TAMANHO CORRETO DA PONTEIRA PARA ORELHA
Para obter uma configuração assistida, faça download do
aplicativo Jaybird ou visite www.jaybirdsport.com/support/
tarah-pro

A

Experimente as ponteiras de tamanho 2 pré-instalados.
Coloque-os firmemente dentro dos seus ouvidos, como
mostra a ilustração.

B

Se os fones de ouvido não estiverem confortáveis, parecerem
soltos, ou apertados, experimente mudar o tamanho das
ponteiras (tamanho 1 ou 3).
Seja paciente, pode demorar alguns momentos até que
você encontre o encaixe perfeito.

C

Quando você estiver confortável com o encaixe, seus fones
estão prontos para usar.
Observação: É bastante comum usar ponteiras de tamanhos
diferentes em cada orelha.

ORIENTAÇÃO

TAMANHO
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ENCONTRANDO O AJUSTE PERFEITO
2. AJUSTE DO FIO SOBRE A ORELHA

O ajuste do Tarah Pro permite girar os fones de ouvido para que se encaixem sobre orelha, desenvolvido para a prática de esportes.

A

Coloque os fones
de ouvido Tarah
nos ouvidos.

B

Gire o corpo dos fones de
ouvido em direção ao seu
rosto até que eles parem.

C

Passe o fio por trás da orelha.
Ajuste a cinta para que se
encaixe confortavelmente.
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AJUSTE DO FIO

3. AJUSTE FÁCIL E CLIPE DE CAMISETA
Use o clipe de camiseta incluído para prender os fones de ouvido
Tarah Pro na parte de trás da camiseta.

O ajuste fácil ajuda a manter o fio afastado do seu pescoço
e dos seus ombros, o que é especialmente útil para o encaixe
sobre a orelha.

A
B

Coloque os fones de ouvido
Tarah Pro nos ouvidos.

Pegue o cordão sob a cinta
com uma mão. Com a outra
mão, ajuste a cinta para
cima ou para baixo até
encontrar o comprimento
certo do cordão permitido
um ajuste confortável,
sem folga excessiva.

A

Antes de usar o clipe de camiseta, remova a cinta.

B

Prenda o clipe da camiseta à sua camisa conforme
mostrado na ilustração abaixo.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
FUNCIONALIDADE DOS BOTÕES

ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO)

Ligue os fones de ouvido: pressione e segure
o botão do meio até ouvir um tom crescente
de "Ligar" e o LED branco acender.
Ligue os fones de ouvido: pressione e segure o botão
do meio até ouvir um tom decrescente de “Desligar"
e o LED acender em vermelho antes de ser desligado.

ON/OFF magnético:
Quando os fones de ouvido são colocados juntos,
eles se desconectam do dispositivo de áudio e se
reconectam quando você os separa.
Se os fones de ouvido ficam juntos por 15 minutos
ou mais, eles se desligarão.

PRESSIONAR
PROLONGADAMENTE
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INSTRUÇÕES DETALHADAS

PRESSIONAR

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

PRESSIONAMENTO
DUPLO

AUMENTAR VOLUME

PRÓXIMA MÚSICA

REPRODUZIR/PAUSAR
OU CONTROLE PERSONALIZADO

ASSISTENTE DE VOZ
OU CONTROLE PERSONALIZADO

DIMINUIR VOLUME

MÚSICA ANTERIOR

PRESSIONAR
PROLONGADAMENTE

Toque ou pause uma música ou vídeo com um único pressionamento e solte o botão do meio.
Para pular uma música, pressione prolongadamente o botão Vol. +.
Para voltar, pressione prolongadamente o botão Vol. –.
Para alterar o volume + ou -, pressione o botão Vol. + ou Vol. –.
Para ativar o assistente de voz, (Siri ou Google Now), pressione prolongadamente o botão
do meio.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS

PRESSIONAR

TELEFONEMAS

AUMENTAR VOLUME

ACEITAR/RECUSAR
CHAMADA

RECUSAR UMA CHAMADA

DIMINUIR VOLUME

Aceite/finalize uma ligação com um simples pressionamento do botão do meio.
Para recusar um telefonema: pressione duas vezes o botão do meio.
Para alterar o volume + ou -, pressione uma vez o botão Vol + ou Vol -.

PRESSIONAMENTO
DUPLO
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
O APLICATIVO JAYBIRD

10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

O aplicativo Jaybird permite que você personalize o perfil de som de seus
fones de ouvido Tarah pro. Você também pode ativar o Encontrar meus fones
para rastrear seus fones se forem perdidos. Conecte seus fones ao aplicativo
Jaybird para ver se há uma atualização de firmware disponível.

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

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird Tarah Pro
87%
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
SMARTWATCHES

Com o smartwatch certo, você pode deixar seu telefone em casa. Basta sincronizar as músicas com o seu smartwatch e parear o Tarah
Pro ao seu smartwatch. Use o manual do usuário do seu smartwatch para obter instruções de como parear um dispositivo de Bluetooth.

Apple WatchOS

Samsung

Android Wear

Garmin
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Redefinição suave: Se os seus fones de ouvido não estiverem respondendo, coloque o Tarah Pro no suporte de carregamento e conecte o
suporte de carregamento USB a uma fonte de energia. Isso desligará seus fones de ouvido e executará uma redefinição suave.
Reinicialização forçada: Se a bateria tiver carga suficiente, mas o dispositivo não liga e não há nenhum LED de atividade, mantenha
pressionado o botão do meio durante 20 segundos e solte-o. Aguarde 5 segundos e ligue o Tarah Pro.
Redefinição de fábrica: Se o descrito acima não resolver o problema, recomendamos que você reconfigure os fones de ouvido de acordo
com as configurações originais de fábrica. Antes de iniciar este processo, "ESQUEÇA" ou "REMOVA" o dispositivo Tarah Pro da sua lista de
dispositivos Bluetooth detectados em seu telefone ou dispositivo de música.

1

Coloque os seus
fones de ouvido no
modo de pareamento.
Mantenha pressionado
o botão do meio até os
fones de ouvido serem
desligados. Em seguida,
mantenha pressionado
o botão do meio por
cinco segundos até ver
o LED branco piscar.

2

Enquanto o LED
branco piscar,
pressione o botão
do meio duas vezes.

3

O LED vermelho acende
brevemente e, em seguida,
o LED branco começa a piscar
novamente.

Agora, seus fones de ouvido estão
redefinidos e prontos para serem
pareados. Vá até o menu Bluetooth
do seu dispositivo de áudio e
selecione Tarah Pro para fazer o
pareamento.
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ESPECIFICAÇÕES
Versão do Bluetooth
Codec
Perfil
Alcance efetivo
Tempo de funcionamento
Energia
Tempo de carregamento
Carregamento rápido
Dimensões
Peso

5,0
SBC
Mãos livres, A2DP , AVCRP , SPP
10 metros (30 pés)
14 horas*
Fones de ouvido Bluetooth: 5V
, 1A
2 horas
5 minutos = 2 horas de uso
Tamanho do fone de ouvido de 20 x 24 mm, comprimento do cabo de 490 mm
Aproximadamente 17,4 g (sem gel para orelha)

*O tempo de reprodução e o tempo de espera podem variar devido às condições de uso. Aumentar os graves de seu perfil de som Jaybird através do aplicativo reduzir o tempo de funcionamento.
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GARANTIA, AVISOS E SEGURANÇA
Detalhes completos de garantia, cuidados e manutenção em:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
AVISO: Devido às características de isolamento desses fones de ouvido, não use enquanto estiver dirigindo, andando de bicicleta ou onde houver tráfego de veículos, ou em qualquer outra atividade onde a falha em ouvir
os sons ao redor possa colocá-lo em risco. O uso desses fones de ouvido em volumes excessivos pode causar danos permanentes à audição. Sempre abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado ao inserir objetos no canal
auditivo, use por sua própria conta e risco. Não use o dispositivo enquanto estiver conectado a uma fonte de energia movida pelas linhas principais de 110V ou 220V.
Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD E O LOGOTIPO DA JAYBIRD SÃO MARCAS COMERCIAIS OU MARCAS REGISTRADAS DA LOGITECH EUROPE S.A. E/OU DE SUAS FILIAIS NOS EUA E EM OUTROS
PAÍSES. A MARCA E O LOGOTIPO BLUETOOTH® SÃO MARCAS REGISTRADAS DA BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY E O LOGOTIPO DO GOOGLE PLAY SÃO MARCAS REGISTRADAS DO GOOGLE LLC. APPLE,
MAC E MACINTOSH SÃO MARCAS REGISTRADAS DA APPLE INC., REGISTRADAS NOS EUA E EM OUTROS PAÍSES E REGIÕES. APP STORE É UMA MARCA DE SERVIÇO DA APPLE INC. TODAS AS OUTRAS MARCAS
COMERCIAIS SÃO PROPRIEDADES DOS RESPECTIVOS TITULARES. QUALQUER USO DE TAIS MARCAS DA LOGITECH ESTÁ SOB LICENCIAMENTO OU COM AUTORIZAÇÃO.

À PROVA D'ÁGUA
Os fones de ouvido Jaybird Tarah Pro apresentam a classificação IPX7 de resistência à água. Os fones de ouvido Tarah Pro estão desenhados para resistir à chuva, lama e aventuras ao ar livre.
Os fones Jaybird não estão desenhados para serem usados em piscinas, chuveiros ou para serem expostos à água de mar ou piscina. Caso sejam expostos à água salgada ou clorada, enxágue os fones cuidadosamente e
seque-os antes de usar.
O estojo de carregamento não é à prova d'água, portanto, certifique-se de que os headphones estejam completamente secos antes de carregá-los.

LIMPEZA DO GEL PARA ORELHA
Manter as ponteiras dos seus fones de ouvido Jaybird limpos é essencial para um uso seguro e higiênico.
IMPORTANTE: NÃO tente limpar as ponteiras sem primeiro removê-los dos fones de ouvido.
1. Segure firmemente a ponteira com uma mão e os fones de ouvido com a outra. Remova cuidadosamente a ponteira dos fones de ouvido.
2. Use água morna e sabão neutro em um pano úmido para remover a sujeira e cera das ponteiras. NÃO use agentes de limpeza agressivos.
3. Enxague e seque completamente as ponteiras antes de colocá-los de volta nos seus fones de ouvido.
4. Empurre com cuidado as ponteiras de volta nos fones de ouvido.
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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.

CUIDADO E MANUTENÇÃO
Limpe a sujeira e o acúmulo de cera nas proteções da ponteira com regularidade. Para limpar, remova a ponteira dos fones de ouvido
e limpe suavemente a sujeira com um pano seco e/ou use água quente e sabão neutro para remover o acúmulo de sujeira. Enxágue e
seque completamente antes colocar de volta.
Antes de carregar, certifique-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos, sem suor nem água.
Vídeo com instruções em jaybirdsport.com

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird e o logótipo Jaybird são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Logitech
Europe S.A. e/ou suas filiais nos EUA e outros países.
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