SE112 Fones Auriculares Sound Isolating™

Uso dos Fones Auriculares
Estas são algumas sugestões de formas de uso dos fones
auriculares.

Troca dos Adaptadores IntraAuriculares
•

Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do
bocal do fone.

•

Encaixe um novo adaptador intra-auricular de forma que ele
cubra completamente a protuberância e o bocal.

Limpeza do Bocal
Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador intra-auricular e verifique o bocal do fone auricular. Se o
bocal estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade
do fio da ferramenta de limpeza.

Bocal
Ferramenta de Limpeza do Bocal

Over the ear

Colocação dos Fones
Auriculares
Insira o fone auricular de modo a formar uma vedação. O ajuste
do fone auricular pode afetar significativamente a qualidade do
som.

Advertência: A ferramenta de limpeza só deve ser usada
Cuidado: Caso a protuberância ou qualquer parte do bocal

fiquem expostas, significa que o adaptador não está instalado
corretamente. Substitua os adaptadores intra-auriculares se
eles não se conectarem firmemente ao bocal. Para garantir o
encaixe e desempenho adequados, utilize somente adaptadores
intra-auriculares fornecidos pela Shure (a menos que esteja usando adaptadores intra-auriculares moldados personalizados).

Escolha de um Adaptador
Intra-Auricular
Adaptadores flexíveis macios estão inclusos nos tamanhos
pequeno, médio e grande. Escolha um adaptador intra-auricular
que forneça o melhor ajuste e o melhor isolamento acústico. Ele
deve ser fácil de colocar, ajustar-se confortavelmente e deve ser
fácil de retirar.

Importante: Em casos de possíveis falhas na resposta de
baixa frequência (graves), significa que o adaptador do fone
auricular não está formando uma vedação firme. Empurre delicadamente o fone auricular para dentro do canal do ouvido ou
experimente um adaptador intra-auricular diferente.

Alerta: Não empurre o adaptador do fone auricular além da
abertura do canal auricular.

Remoção dos Fones
Auriculares

Adaptadores de ouvido flexíveis e macios

Uso do Remoto (somente
modelos m+)
Use o remoto para controlar reprodutores de telefones multimídia compatíveis.

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

Observação: Não puxe o fone auricular pelo fio para

removêlo.

Reproduzir música

Clique no botão central uma vez

Pausar música

Clique no botão central uma vez.

Alterar volume

Clique no botão de mais volume
(+) ou menos volume (-) para aumentar ou diminuir o volume.

Ir para a próxima faixa

Clique no botão central duas
vezes.

Ir para a faixa anterior

Clique no botão central três
vezes.

Recomeçar faixa atual

Clique três vezes após 6
segundos.

Avançar rapidamente

Clique no botão central duas vezes e mantenha pressionado.

Enviar/Encerrar
Ligação

Clique no botão central uma vez.

Para obter mais informações sobre modelos compatíveis,
acesse www.shure.com
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para limpar os fones auriculares. Qualquer outro uso, como para
limpar os ouvidos, poderá resultar em lesão.

Manutenção e Limpeza

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre
o adaptador intra-auricular e o bocal do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.
•

Mantenha os fones auriculares e os adaptadores intraauriculares limpos e secos.

•

Para limpar os adaptadores intra-auriculares, remova-os dos
fones auriculares e lave-os cuidadosamente com água morna
e deixe secar ao ar. Os adaptadores intra-auriculares de
espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos
e substitua se necessário. Os adaptadores intra-auriculares
devem estar completamente secos para serem reutilizados.

•

Lave os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares
com um produto antisséptico suave para evitar infecções.
Não use desinfetantes à base de álcool.

•

Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.

•

Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se
ajustarem perfeitamente.

•

Não tente alterar este produto. Isso poderá anular a garantia
e resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

Acessórios
Para obter informações sobre acessórios para fones auriculares
e outros produtos Shure, visite:
www.shure.com
Acessórios fornecidos sujeitos a alteração.

Certificações
Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias
relevantes e pode exibir a marca CE.
A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.
shure.com/europe/compliance
Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Impingem, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: EMEAsupport@shure.de

