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BEM-VINDO

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA
PELO JAYBIRD X3. MÚSICA PARA
ACOMPANHAR SEU RITMO.
Para assistir a vídeos com instruções detalhadas, visite jaybirdsport.com/support/.

Leia os avisos de segurança para obter importantes informações de segurança do produto antes de instalá-lo e usá-lo.
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Barbatanas
auriculares de
silicone (M)

CONTEÚDO DA
EMBALAGEM

Cabo de recarga USB +
Módulo de recarga

Ponteiras
de silicone
(M)

Prendedores do
cabo para camisa
Barbatanas auriculares
de silicone (P, G)
Ponteiras de
silicone (P, G)

Estojo de transporte
+ volume

Poder
Microfone

Ponteiras de isolamento
Comply™ (P, M, G)

- volume
LED

Prendedor
para camisa
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RECARGA / NÍVEL DE CARGA DA BATERIA
Recomendamos recarregar o fone de ouvido usando qualquer fonte de alimentação USB de 5 V. Adaptadores/
carregadores de tomada de parede/para carros que fornecem mais de 5,5 V danificarão o fone de ouvido Jaybird e não
devem ser usados.

A

Pegue o módulo de
recarga e o cabo USB
fornecidos com a unidade
e conecte-os em uma
fonte de alimentação USB.

B

2,5 horas de recarga proporciona
8 horas de uso.

3

20 minutos de recarga proporciona
1 hora de uso.

O LED vermelho indica quando a
recarga está em andamento, ficando
verde assim que a unidade estiver
totalmente carregada.

RECARGA / NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Quando não estiver reproduzindo música,
basta pressionar o botão + volume + ou
– volume para ouvir uma mensagem que
informa o nível de carga da bateria.*
O LED pisca na cor verde quando há
mais de 10% de carga restante na
bateria e na cor vermelha quando resta
menos de 10%.
Seu telefone e o aplicativo MySound
também indicarão o nível de carga
da bateria.
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*M odo de espera: ligado, mas não reproduzindo música nem
em uma chamada telefônica.

EMPARELHAMENTO
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A

No telefone/dispositivo de
música, ligue o Bluetooth e
certifique-se de que esteja
procurando ativamente por
dispositivos Bluetooth.

B

Com o X3 desligado,
pressione e mantenha
pressionado o botão liga/
desliga até ver o LED piscar
na cor vermelha/verde.
Uma mensagem de voz dirá
“SEARCHING FOR YOUR
MUSIC DEVICE” (BUSCANDO
POR SEU DISPOSITIVO DE
MÚSICA).

EMPARELHAMENTO
C

Selecione “Jaybird X3” na lista de
dispositivos detectados.

D

A mensagem de voz do X3 dirá:
“HEADPHONES CONNECTED”
(FONE DE OUVIDO CONECTADO).
Agora, tudo está pronto para
você ouvir música.

Se o emparelhamento não for feito, desligue
o fone de ouvido pressionando o botão liga/
desliga até ouvir “POWER OFF” (DESLIGAR)
e repita os passos descritos acima.
OBSERVAÇÃO: Quando o fone de ouvido
X3 é desligado pela primeira vez ou após
uma reinicialização, estará no modo de
emparelhamento.
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COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO
DO

TES
OR

DEB

US

A
XO D OR
HA

AJ

PARA ESP

AI

EL

E A OREL
HA

XE

AI
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BR

ENC

Recomendamos que o tipo de encaixe seja
selecionado de acordo com a maneira como
o Jaybird X3 será usado.

SO

COMO ESCOLHER A CONFIGURAÇÃO CERTA DE
ACORDO COM O USO

TE R LAXA
E

A
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Coloque o X3 na sua
frente com o controle
remoto no cabo no lado
esquerdo. Inverta as
barbatanas de lado
para que a barbatana
marcada com o “L”
fique no mesmo lado
que o controle remoto
no cabo.

B

Gire as
barbatanas
para que fiquem
viradas em
direção ao cabo,
como mostrado.

C

Coloque o X3 sobre a
orelha com o controle
remoto no cabo do
lado esquerdo.

TES
OR

SO

AI

XE

1. POSICIONE AS BARBATANAS

E A OREL
HA

ENC

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO

BR

PARA ESP

B

Se os fones de ouvido não estiverem confortáveis ou
parecerem soltos, tente usar ponteiras e/ou barbatanas
de outros tamanhos. Você também pode experimentar as
ponteiras de espuma Comply™ ou remover completamente
as barbatanas. Seja paciente, pois pode demorar um
pouco para conseguir o ajuste perfeito.

C

Quando estiver satisfeito
com o ajuste, passe para a
etapa 3.

TES
OR

SO

DIREITO

E A OREL
HA
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A

Começando com as ponteiras e barbatanas médias presas na
unidade, tente colocar o fone de ouvido firmemente na orelha na
posição de uso sobre as orelhas.

XE

AI

2. COMO ESCOLHER AS PONTEIRAS E BARBATANAS DO TAMANHO CERTO

ESQUERDO

ENC

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO

BR

PARA ESP

Coloque o X3 na sua frente e coloque os
prendedores no cabo como mostrado.

B

Ajuste o comprimento do cabo para obter um encaixe
firme, sem excesso de folga, ao redor da parte de trás
da cabeça puxando a parte de cima e de baixo do cabo
para fora.

C

Insira o último laço no prendedor e puxe firmemente.

TES
OR

SO

E A OREL
HA

10

A

XE

AI

3. PRENDEDORES DO CABO

ENC

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO

BR

PARA ESP

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO
DEB

US

A
XO D OR

DO

TES
OR

AI

HA

AI
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PARA ESP

AJ

ENC

XE

E A OREL

EL

BR

HA

SO

Para usar o Jaybird X3 casualmente,
recomendamos a configuração sob a orelha.

TE R LAXA
E
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A

Com as ponteiras e barbatanas médias presas na unidade, coloque
o fone de ouvido firmemente na orelha na posição de uso sob as
orelhas. O controle remoto no cabo deve estar no lado direito.

B

Se os fones de ouvido não estiverem confortáveis ou parecerem
soltos, tente usar ponteiras e/ou barbatanas de outros tamanhos.
Você também pode experimentar as ponteiras de espuma Comply™
ou remover completamente as barbatanas. Seja paciente, pois pode
demorar um pouco para conseguir o ajuste perfeito.

C

Quando estiver satisfeito com o ajuste,
não é preciso fazer mais nada.

DIREITO

DO

DEB

ESQUERDO

HA

US

1. COMO ESCOLHER AS PONTEIRAS E BARBATANAS DO TAMANHO CERTO

A
XO D OR
EL

AJ

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO

AI

TE R LAXA
E

O lado mais longo do prendedor deve
ficar do lado de fora da gola.
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DO

DEB

HA

Use o prendedor fornecido para prender
o cabo do fone de ouvido X3 na parte de
trás da gola da camisa ou camiseta.

US

A
XO D OR
EL

2. PRENDEDOR PARA CAMISA

AJ

COMO OBTER O ENCAIXE PERFEITO

AI

TE R LAXA
E

INSTRUÇÕES DETALHADAS
FUNÇÕES PRINCIPAIS

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar ou desligar o
X3, pressione e mantenha
pressionado o botão liga/
desliga durante cerca de 4
segundos. Uma mensagem de
voz dirá “POWER ON” (LIGAR)
ou “POWER OFF” (DESLIGAR).
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PRESSIONAR POR 4 S

INSTRUÇÕES DETALHADAS

PRESSIONAR BREVEMENTE

PRESSIONAR POR 1 S

TOCAR MÚSICA

+ VOLUME

AVANÇAR

REPRODUZIR/PAUSAR

COMANDOS DE VOZ

- VOLUME

VOLTAR

Para reproduzir ou pausar uma música ou um vídeo, pressione brevemente o botão liga/desliga.
Para pular uma música, pressione o botão + Vol. por 1 segundo.
Para voltar, pressione o botão - Vol. por 1 segundo.
Para aumentar ou diminuir o volume, pressione brevemente o botão + Vol. ou - Vol..
Para ativar os comandos de voz, (Siri ou Google Now), pressione o botão liga/desliga por 1 segundo.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
TELEFONEMAS

PRESSIONAR BREVEMENTE

PRESSIONAR POR 1 S

PRESSIONAR DUAS VEZES

TRANSFERIR UMA CHAMADA

ACEITAR UMA CHAMADA

RECUSAR UMA CHAMADA

REDISCAR

DESATIVAR / ATIVAR O ÁUDIO

Para aceitar uma chamada telefônica, pressione brevemente o botão liga/desliga.
Para recusar uma chamada telefônica, pressione o botão liga/desliga por 1 segundo.
Para desativar ou ativar o áudio, pressione o botão - Vol. por 1 segundo.
Para rediscar um número de telefone, pressione duas vezes o botão liga/desliga.*
Para transferir uma chamada do viva-voz do telefone para o fone de ouvido X3, pressione brevemente o botão + Vol.

16

*Modo de espera: ligado, mas não reproduzindo música nem em uma chamada telefônica.

INSTRUÇÕES DETALHADAS
APLICATIVO MYSOUND

O MySound permite personalizar o perfil de som no fone de ouvido X3.

As novas configurações de som são salvas no fone de ouvido. Assim,
você pode levar seu som personalizado com você onde quer que vá, com
qualquer dispositivo que usar.

+
WARMTH

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird X3
60%

DASHBOARD
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DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

INSTRUÇÕES DETALHADAS

SAVE (SALVAR)

APLICATIVO MYSOUND
SAVE

SOUND (SOM)
Personaliza suas
configurações de áudio.
As alterações são salvas
no fone de ouvido X3.

OBSERVAÇÃO: O aplicativo
MySound funciona com
o Jaybird X3 e o Jaybird
Freedom. Produtos de
outros fabricantes e
fones de ouvido mais
antigos da Jaybird não
são compatíveis.
A adição de mais graves
ao seu perfil de som
por meio do aplicativo
MySound reduzirá o tempo
de reprodução.
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MUSIC (MÚSICA)

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

HISTORY
(HISTÓRICO)

Indica se o dispositivo
está reproduzindo
música.

Possibilita o acesso
a um histórico das
alterações feitas.

DISCOVER (DESCOBRIR)
Descobre as
configurações de atletas
e outros usuários.

HISTORY

Jaybird X3
60%

DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

DEVICE
(DISPOSITIVO)
Exibe o dispositivo
conectado e o
nível de carga da
bateria.

INSTRUÇÕES DETALHADAS
MULTIPONTO - CONEXÃO DE VÁRIOS DISPOSITIVOS

O recurso de multiponto possibilita a conexão simultânea a dois dispositivos. É possível, por exemplo,
estar conectado ao laptop e ao telefone celular. Isso possibilita atender chamadas no celular mesmo se
estiver ouvindo música pelo laptop.

1

Certifique-se de que o fone de ouvido X3 esteja emparelhado e conectado com os dois
dispositivos. Siga as instruções de emparelhamento fornecidas nas páginas 5 e 6.

2

Certifique-se de que apenas os dois dispositivos aos quais a conexão deve ser
feita estejam ligados e próximos.

O X3 pode armazenar na
memória até oito dispositivos
Bluetooth® emparelhados
e pode ser ativamente
conectado a dois dispositivos
simultaneamente.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
COMPARTILHAMENTO

O recurso ShareMe (compartilhamento) permite que o usuário compartilhe as músicas que estiver ouvindo com
outro par de fones de ouvido X3.

LIGAR

A
20

Ligue os dois pares de fones de
ouvido X3.

B

Conecte somente um fone de ouvido ao seu dispositivo de
música. Certifique-se de que o segundo fone de ouvido
não esteja conectado a nenhum dispositivo Bluetooth.

INSTRUÇÕES DETALHADAS
COMPARTILHAMENTO

O recurso ShareMe (compartilhamento) permite que o usuário compartilhe as músicas que estiver ouvindo com
outro par de fones de ouvido X3.

MANTER
PRESSIONADO

C
21

Pressione 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 na cor vermelha/verde.

D

Os dois fones de ouvido estarão conectados quando os LEDs
pararem de piscar e você ouvir a mensagem “Headphones
Connected” (Fone de ouvido conectado). Ouça algumas
músicas e desfrute da experiência compartilhada.

INSTRUÇÕES DETALHADAS
SMARTWATCHES

Com o smartwatch certo, você pode deixar o telefone em casa. Basta sincronizar as músicas com o smartwatch
e emparelhar o X3 com o smartwatch. Use o manual do usuário do smartwatch para obter instruções sobre como
emparelhar um dispositivo Bluetooth.
Apple WatchOS
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Samsung Tizen

Android Wear

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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”.
Se isso não resolver o problema, recomendamos restabelecer os parâmetros originais de fábrica do fone de ouvido.

1
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Coloque o fone de ouvido no
modo de emparelhamento.
Desligue o fone de ouvido
e, em seguida, pressione
e mantenha pressionado o
botão liga/desliga por mais
de 4 segundos até o LED
piscar alternadamente nas
cores vermelha/verde.

2

Enquanto o LED
estiver piscando na
cor vermelha/verde,
pressione duas vezes
o botão liga/desliga.

3

O LED ficará
laranja e o
fone de ouvido
desligará.

OBSERVAÇÃO: Depois de restabelecer os parâmetros de fábrica do fone de ouvido, será necessário emparelhá-lo
novamente com os dispositivos. Selecione “FORGET” (ESQUECER) ou “REMOVE” (REMOVER) o Jaybird X3 no menu
do dispositivo Bluetooth. Siga as instruções de emparelhamento fornecidas nas páginas 5 e 6 para emparelhar
novamente os dispositivos.

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*

Tempo de espera

110 horas*

Alimentação elétrica

Fone de ouvido Bluetooth: 5V 0,5A

Tempo de recarga

2h30m

Recarga rápida

20 min = 1 hora de uso

Dimensões

Auricular de 27 X 24 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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ESPECIFICAÇÕES
Detalhes completos sobre a garantia, manutenção e cuidados estão disponíveis em:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
ATENÇÃO: Devido às características de isolamento deste fone de ouvido, não o use ao dirigir, andar de bicicleta ou onde existir tráfego
de veículos, nem em qualquer outra atividade onde possa ser perigoso não ouvir os sons circundantes. Usar este fone de ouvido com
volume excessivo pode causar danos permanentes à audição. Sempre abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado no que diz respeito
à introdução de objetos 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. 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.
LIMPEZA DA PONTEIRA
É essencial para a segurança de uso e higiene manter as ponteiras do fone de ouvido Jaybird limpas.
IMPORTANTE: NÃO tente limpar as ponteiras sem antes retirá-las dos auscultadores. Os fones de ouvido Jaybird podem ser danificados
permanentemente se seus circuitos internos delicados forem molhados.
1. Segure com firmeza a ponteira com uma mão e o fone de ouvido com a outra. Remova cuidadosamente a ponteira do fone de ouvido.
2. U se um pano úmido com água morna e sabão neutro para remover sujeira e cera de ouvido da ponteira. NÃO use produtos de limpeza
corrosivos.
3. Lave e seque completamente as ponteiras antes de colocá-las novamente no fone de ouvido.
4. Encaixe cuidadosamente as ponteiras no fone de ouvido.
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OUÇA COM RESPONSABILIDADE
Evite níveis de volume muito altos e períodos
prolongados de uso. Ouvir por longos períodos
com volume excessivamente alto pode causar
perda auditiva permanente.
Não use quando estiver em tráfego rodoviário.

Vídeo com instruções no site jaybirdsport.com
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