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BEM-VINDO

JAYBIRD VISTA
Para instruções detalhadas em vídeo, visite jaybirdsport.com/support/

6 HORAS + CAIXA DE CARREGAMENTO DE 10 HORAS

SOM EXCELENTE COM EQUALIZAÇÃO PERSONALIZADA

À PROVA D'ÁGUA E DE SUOR (IPX7)

MÚSICA E CHAMADAS

ADEQUADO PARA ESPORTES - SEGURO E CONFORTÁVEL
5 MIN = 1 H DE USO

Consulte os avisos de segurança para informações importantes sobre segurança do produto antes da instalação ou uso do produto.
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O QUE A CAIXA CONTÉM

Fones de ouvido verdadeiramente sem fio

Estojo de carregamento

Cabo de carregamento USB
Ponteiras de silicone (tamanho 1/2/3)
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VISÃO GERAL DO PRODUTO
Ponteiras
com ajuste esportivo

Botão
multifunção
Microfone

Conectores magnéticos

Botão do estojo

LED do estojo de carregamento
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ENCAIXE

Para obter um ajuste assistido, faça download do aplicativo Jaybird ou visite
www.jaybirdsport.com/support/vista

Seus fones de ouvido Vista vêm ajustados com ponteiras de
tamanho 2 (médio). Elas estão marcadas com 'L' e 'R' para a orelha
esquerda e direita.

B

Coloque os fones de ouvido firmemente dentro dos seus ouvidos,
como mostra a ilustração.

C

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

É bastante comum usar ponteiras de tamanhos diferentes
em cada orelha.

L

A

2

L

TAMANHO

ESQUERDA/
DIREITA

5

CARREGAMENTO - FONES DE OUVIDO
O Jaybird Vista oferece seis horas de funcionamento quando completamente carregado. O estojo de carregamento oferece um ciclo e meio
adicional de carga ou dez horas adicionais de funcionamento.

Seus fones de ouvido começam a carregar assim que você
os coloca no estojo de carregamento e fecha a tampa. O LED do
estojo de carregamento indicará o status de carregamento:
LED está pulsando branco = carregando
LED é branco sólido = totalmente carregado
Uma carga de cinco minutos oferece até uma hora
de reprodução.
Uma carga completa pode demorar até duas horas se os fones
estiverem completamente descarregados.
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CARREGAMENTO - CAIXA
Demora cerca de 3,5 horas para carregar a sua caixa se ela estiver completamente descarregada.

Com a caixa fechada, conecte o cabo micro USB à parte traseira do estojo
de carregamento. O LED do estojo de carregamento indicará o status
de carregamento:
LED é branco vermelho = a bateria do estojo de carregamento está fraca
LED está pulsando branco = carregando
LED é branco sólido = totalmente carregado
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PAREANDO
Para parear um dispositivo de áudio Bluetooth, siga as etapas abaixo

A

Coloque os fones
de ouvido no estojo de
carregamento e feche
a tampa.

B

Abra o estojo de
carregamento e mantenha
o botão do estojo
pressionado até que o
LED do estojo comece
a piscar em branco.

C

Vá para as configurações
de Bluetooth no seu
dispositivo e selecione
‘Jaybird Vista’. Uma vez
conectado, o LED branco
do estojo de carregamento
será desligado.

Jaybird Vista
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
CONTROLES – LIGAR/DESLIGAR

LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO
Desligar - Coloque seus fones de ouvido no estojo de carregamento
para desligá-los automaticamente.
Ligar - Remova seus fones de ouvido do estojo de carregamento
para ligá-los automaticamente.
Quando os seus fones de ouvido estiverem fora do estojo de carregamento
e não forem utilizados, eles desligam-se automaticamente após cerca
de 15 minutos.
LIGAR/DESLIGAR MANUAL
Desligar – Pressione o botão direito ou esquerdo prolongadamente
para desativar os dois fones.
Ligar - Um único clique ou pressionar prolongadamente ligará apenas
aquele fone específico. Repita o mesmo procedimento no outro fone
de ouvido para ligá-lo.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
CONTROLES – MÚSICA E CHAMADAS

PRESSIONAR

PRESSIONAR
DUAS VEZES

PRESSIONAR
PROLONGADAMENTE

REPRODUÇÃO DE MÚSICA

CHAMADAS

REPRODUZIR/PAUSAR

ATENDER/DESLIGAR
CHAMADA

PRÓXIMA MÚSICA

REJEITAR CHAMADA

DESL.
 ara ligar os fones, retire-os do estojo ou pressione
P
prolongadamente.

*Você pode personalizar as funções de clique único ou duplo
no aplicativo Jaybird
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
O APLICATIVO JAYBIRD

10:23 AM

O aplicativo Jaybird permite que você:
•P
 ersonalize o perfil de som de seus fones de ouvido Vista.
•M
 ude o idioma dos comandos de voz dos seus fones de ouvido.
• Configure o recurso ‘Encontrar seus fones' para rastrear
a localização dos seus fones de ouvido.
•U
 se o recurso ‘Encontrar seu encaixe' para encontrar o ajuste
certo para seus fones de ouvido.
•A
 tualize seus fones de ouvido quando novos recursos
e melhorias estiverem disponíveis.

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.

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird Vista
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
O APLICATIVO JAYBIRD

10:23 AM

54%

SALVAR
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 seus fones Vista.

HISTÓRICO
Navegue através de um
histórico de suas alterações.

MÚSICA
Encontre listas de reprodução
para animar sua corrida.

FONES DE OUVIDO
Ajustar as configurações
em seus fones.

Jaybird Vista

DISPOSITIVO
Veja o dispositivo
conectado e o status
da bateria.
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
O APLICATIVO JAYBIRD

10:23 AM

54%

HEADPHONES

COMANDOS DE VOZ
Ativar ou desativar comandos
de voz.

Jaybird Vista
CONNECTED

ENG

CONTROLES DE BOTÃO
Personalize os controles dos
seus fones de ouvido.

FIND
MY BUDS

VOICE
PROMPTS

BUTTON
CONTROLS

AUTO
OFF

ENCONTRAR MEUS FONES
Perdeu um dos seus fones
de ouvido? Encontre onde
o deixou em tempo real.

NAME YOUR BUDS

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

Jaybird Vista

NAME
SUPPORT & FEEDBACK

FIND YOUR FIT
Jaybird Vista

TUTORIAIS
Obtenha dicas sobre
como maximizar o uso
dos seus fones.
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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 Vista com o 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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INSTRUÇÕES DETALHADAS
DICAS DE CONEXÃO

Você pode usar um (esquerdo ou direito) ou ambos os fones de ouvido para
conectar ao seu dispositivo de áudio. Se você usar apenas um, deixe o fone
de ouvido não utilizado no estojo para obter melhores resultados.
Para obter o melhor desempenho com Bluetooth, tente reduzir a distância
entre os fones e o dispositivo de áudio. Tente manter seu dispositivo
de áudio em uma faixa de braço ou na sua cintura.

LOCALIZAÇÕES IDEAIS
DO DISPOSITIVOS
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Redefinição suave: Se os seus fones de ouvido não estiverem respondendo, coloque o seu Vista no estojo de carregamento, feche a tampa
por pelo menos cinco segundos e conecte a caixa ao carregador. Isso desligará seus fones de ouvido e executará uma redefinição suave.
Redefinição de fábrica: Se isso 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 selecione ESQUECER ou REMOVER seu dispositivo Vista do menu
Bluetooth em todos os seus dispositivos de áudio conectados.
Reinicialização forçada: Se a bateria tiver carga suficiente, mas o dispositivo não liga e você não ouvir um tom, mantenha pressionado o botão
do fone de ouvido durante 20 segundos e solte-o. Coloque o fone de ouvido de volta no estojo, espere 5 segundos e retire o fone do estojo.

A

Coloque os fones
de ouvido no estojo
de carregamento
e feche a tampa.

B

Abra o estojo de
carregamento e mantenha
o botão do estojo
pressionado até que
o LED do estojo comece
a piscar em branco.

C

Enquanto o LED do
estojo de carregamento
estiver piscando em
branco, pressione
o botão no estojo
duas vezes.

D

O LED piscará
em rosa. Quando parar,
feche o estojo.
Seus fones de ouvido
estão redefinidos
e prontos para serem
pareados. Vá para
o menu Bluetooth
do seu dispositivo
de áudio e selecione
o “Jaybird Vista” para
parear novamente.
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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
HFP com fala de banda larga, A2DP, AVCRP, SPP
10 metros (30 pés)
6 horas*
Fones de ouvido Bluetooth: 5,0 V
, 1A
2 horas
5 minutos = 1 hora de uso
20,3 (l) x 15,3 (d) x 17,9 (h) mm - tamanho do fone de ouvido / 74 (l) x 36,4 (d) x 24,5 (h) mm - tamanho do estojo
Fones de ouvido: Cerca de 4,8 g (sem gels para orelhas) Estojo: aprox. 32g (sem fones de ouvido)

*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 2019 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 seus fones de ouvido Jaybird Vista apresentam a classificação IPX7 de resistência à água. Os fones de ouvido Vista são fabricados para resistir à chuva, lama e aventuras ao ar livre.
Os fones Jaybird não são feitos para serem usados em piscinas, chuveiros ou para serem expostos à água de mar ou piscina. Caso sejam expostos à água salgada ou com cloro, enxágue os fones de ouvido cuidadosamente e
seque-os antes de usar.
O estojo de carregamento não é à prova d'água, portanto, assegure-se de que os fones de ouvido estejam completamente secos antes de carregar.

LIMPEZA DAS PROTEÇÕES DOS FONES DE OUVIDO
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-las 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 poteiras. NÃO use agentes de limpeza agressivos.
3. Enxague e seque completamente as ponteiras antes de colocálas de volta nos seus fones de ouvido.
4. Empurre com cuidado a ponteira 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 das ponteiras 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

© 2019 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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