SE215m+ Special Edition Sound Isolating™ Earphones
Cabo Removível
Você pode remover o cabo dos fones auriculares para
conectar componentes opcionais ou para substituir o
cabo, caso ele seja danificado. Para evitar separação
acidental, o conector possui um encaixe firme. Tome
muito cuidado para evitar danos ao fone auricular e ao
conector.

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.

Remoção dos Fones
Auriculares
Segure o fone auricular e gire suavemente para
removê-lo.

• Não utilize alicates ou outras ferramentas.

• Segure o conector e o fone auricular o mais perto
possível de onde eles se encaixam.
• Puxe para separá-los; não torça. O conector do
cabo é de encaixe e não de rosca.

Observação: Se você puxar em ângulo, o conector
não vai se desconectar.

• Não puxe pelo cabo, nem pressione o bocal do fone
auricular.

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

• Quando voltar a conectar o cabo, observe as
marcas "L" e "R". Para cabos e fones auriculares transparentes, observe os pontos coloridos
(Vermelho=Direito, Azul=Esquerdo).

dentro do canal do ouvido ou experimente um adaptador intra-auricular diferente.

• Ouça um clique ao conectar.

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

Troca dos Adaptadores
Intra-Auriculares
• Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do bocal do fone.

Uso dos Fones
Auriculares

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

Estas são algumas sugestões de formas de uso dos
fones auriculares.

Sobre a orelha para trás

Use o cabo sobre a orelha, prendendo-o atrás da
cabeça para ajudar a manter os fones auriculares no
lugar durante atividades físicas.
Apertar o cabo e diminua a folga, puxando para cima a
trava do cabo.

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).

Observação: Não puxe o fone auricular pelo fio para
removê-lo.

Escolha de um Adaptador
Intra-Auricular
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.

Adaptadores Intra-Auriculares
Flexíveis Macios: Tamanhos
pequeno, médio e grande. Feitos
de borracha flexível.
Adaptadores Intra-Auriculares
de Espuma Macia: Pressione o
adaptador intra-auricular de espuma entre seus dedos e insira
no canal do ouvido. Segure no
lugar por aproximadamente dez
segundos até que a espuma se
expanda.
Adaptadores Intra-Auriculares
com Flanges Triplos: Se desejar, utilize uma tesoura para
cortar a haste do adaptador
intra-auricular.

Uso do Remoto
Use o remoto para controlar reprodutores de telefone
de mídia compatíveis.
• Atender/Encerrar Chamada: Clique no botão central uma vez.
• Ao atender chamadas, fale de forma normal.

• Atenda/encerre chamadas na maioria dos telefones
pressionando o botão central uma vez.
Leia o guia do usuário do seu celular para obter mais
informações sobre como usar o botão atender/encerrar, verificar recursos adicionais ou para resolver
problemas de uso.
OBSERVAÇÃO: Em alguns telefones poderá ser
necessário ajustar o volume quando alternando de
chamada telefônica para música.
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Para saber mais informações sobre modelos compatíveis visite: www.shure.com

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

Limpeza do Bocal do Fone Auricular

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.
Se não for encontrada nenhuma obstrução ou se a qualidade do som não melhorar,
substitua o adaptador por um novo.

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

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 intra-auriculares 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.

Fio

Ferramenta de Limpeza

Cuidado: Ao efetuar a limpeza, não force qualquer objeto através do bico do fone
auricular! Isso irá danificar o filtro acústico do fone auricular.
Advertência: A ferramenta de limpeza só deve ser usada para limpar os fones auriculares. Qualquer outro uso, como utilizar a ferramenta para limpar os ouvidos ou
o adaptador de espuma, pode resultar em lesão.
Os conectores do cabo dos fones auriculares podem acumular resíduos e outros
tipos de fragmentos que podem afetar a qualidade do som. Se isso acontecer, desconecte os cabos e limpe-os utilizando um cotonete seco.

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

Especificações
Tipo de transdutor
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• Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.

Sensibilidade
a 1 kHz

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

Impedância
a 1 kHz

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

107 dB SPL/mW

20 Ω
Faixa de Frequência
SE215 Special Edition

21 Hz–17,5 kHz

SE215

22 Hz–17,5 kHz

Peso Líquido

Certificações

30  g (1 oz.)

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 Eppingen, Alemanha
Telefone: 49-7262-92 49 0
Fax: 49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

For more information on how to use your earphones go to:

http://www.shure.com/americas/support/tools/how-to-use-earphones
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