Funções
Espuma substituível para
haste de fone de ouvido
Haste
ajustável do
fone de
ouvido

Ajuste do microfone

Ajuste da haste do fone de ouvido

Ajuste da vara do microfone

Prendendo nas roupas

Antes de colocar o fone de ouvido, posicione corretamente o
microfone.
Posicione o ponto branco do microfone em frente à boca.

Ajuste a haste adequadamente, movendo a parte da têmpora
para cima ou para baixo.

Verifique se o microfone está posicionado a dois dedos de
distância do canto da boca.

Para garantir que o cabo do fone de ouvido não interfira no
movimento, prenda-o na roupa, conforme mostrado.

Substituição da espuma para fone de ouvido

Ponto branco
Haste
ajustável
do fone
de ouvido
Espuma
substituível
para a parte
da têmpora

Posição da vara

Parte da
têmpora

Posicione a vara do microfone à direita ou à esquerda.
CUIDADO

Não tente girar a vara do microfone além da
posição de parada.

Substituição da espuma para microfone

Espuma
substituível para
fone de ouvido
Também é possível ajustar a haste, movendo o fone de ouvido
para cima ou para baixo. Pode ser ouvido um "clique" quando o
fone de ouvido é posicionado.

Encaixe

Vara flexível
do microfone

Conector de
desconexão
rápida

Substituição da espuma para haste de fone de ouvido

Conexão do fone de ouvido

Retire do fone de ouvido a espuma para haste.
Remova o restante de cola que possa ficar da espuma.

Acople o conector de desconexão rápida ao conector compatível
do cabo adaptador do fone de ouvido (vendido separadamente).
Conector do cabo
adaptador do fone
Conector de desconexão
de ouvido
rápida do fone de ouvido

Microfone
com espuma
substituível

Manutenção
Os itens a seguir podem ser substituídos: espuma para fone de
ouvido, espuma para microfone, espuma para haste do fone de
ouvido e espuma para a parte da têmpora.

Fone de
ouvido
Para soltar os conectores, puxe-os.

Retire o papel protetor da nova espuma para haste de fone de
ouvido.
Ajuste a nova espuma na haste do fone de ouvido até encaixá-la
no lugar.

A Zebra reserva-se o direito de fazer alterações em quaisquer de
seus produtos para aperfeiçoar a confiabilidade, as funções e o
design. A Zebra não assume nenhuma responsabilidade resultante
da aplicação ou do uso de qualquer produto, circuito ou aplicativo
aqui descrito, ou associada a estes. Nenhuma licença é concedida,
de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de
qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo
ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema,
equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais
os produtos da Zebra possam ser usados. Existe uma licença
implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas
contidos nos produtos da Zebra.

Substituição da espuma para a parte da têmpora

Garantia

Informações regulamentares

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware
da Zebra, acesse:
http://www.zebra.com/warranty.

Informações sobre assistência técnica
Em caso de problemas no uso do equipamento, entre em contato com
o suporte técnico ou de sistemas de suas instalações. Se houver
um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com
o suporte técnico da Zebra no endereço:
http://www.zebra.com/support.
Para obter a última versão deste guia, vá para:
http://www.zebra.com/support.

Retire a espuma da parte da têmpora.

Remova o restante de cola que possa ficar da espuma.
Retire o papel protetor da nova espuma para a parte da têmpora.
Ajuste a nova espuma na parte da têmpora.
Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas
e aos regulamentos dos locais onde serão vendidos e serão
etiquetados conforme necessário.
Documentos traduzidos podem ser encontrados no site:
http://www.zebra.com/support
Qualquer alteração ou modificação em equipamentos da Zebra que
não seja expressamente aprovada pela Zebra invalidará a autoridade do
usuário de operar esses equipamentos.
Para uso exclusivo com acessórios e computadores móveis aprovados
pela Zebra e pelo UL.

Segurança acústica
O uso de fones de ouvido em telefones celulares está se tornando
cada vez mais popular entre os clientes, principalmente aqueles que
usam o recurso de MP3 para ouvir música e os que gostam de jogar.
Por essa razão, criamos este site a fim de apresentar aos clientes as
práticas recomendadas para o uso de fones de ouvido.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
http://www.zebra.com
Zebra e a imagem da cabeça da Zebra são marcas comerciais
registradas da ZIH Corp. O logotipo da Symbol é uma marca
comercial registrada da Symbol Technologies, Inc., uma empresa da
Zebra Technologies.
© 2015 Symbol Technologies, Inc.
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Aviso de nível sonoro
AVISO!

Expor-se a sons em alto volume de qualquer fonte
por longos períodos pode afetar temporária ou
permanentemente sua audição. Quanto mais alto
o volume do nível sonoro, mais rapidamente sua
audição poderá ser afetada. Algumas vezes, os
danos à audição devido a sons em alto volume não
são detectados na primeira vez, podendo ter um
efeito cumulativo.

Para proteger sua audição, alguns especialistas sugerem:
• Posicionar o controle do volume em uma configuração baixa e
mantê-la o mais baixo possível.
• Limitar o tempo de uso dos fones de ouvido em alto volume.
• Quando possível, usar o fone de ouvido em ambientes silenciosos,
com pouco ruído de fundo.
• Evitar aumentar o volume para bloquear outros sons.
• Abaixar o volume se não conseguir escutar as pessoas conversando
próximas a você.
Se você sentir desconforto, incluindo a sensação de pressão,
esgotamento ou zumbido nos ouvidos ou fala abafada, interrompa o
uso do dispositivo com o fone de ouvido e consulte seu médico.

Informações sobre danos à audição
Sobre a perda da audição causada por sons
Expor-se a sons em alto volume pode afetar sua audição, resultando
em perda da audição e zumbidos (zunidos nos ouvidos). Embora vários
fatores possam levar à perda da audição, incluindo o envelhecimento e
os efeitos colaterais de determinados medicamentos, a causa mais
comum, não relacionada à idade, refere-se a sons em alto volume.
Sons extremamente altos, como tiros ou fogos de artifício a curta
distância, podem causar danos imediatos à audição. Além disso, os
danos à audição podem ocorrer com o tempo devido à exposição
repetida a sons em alto volume, como ruídos industriais ou música alta.
Com a exposição contínua a sons em alto volume, os ouvidos podem
se acostumar ao nível sonoro, afetando permanentemente a audição
sem haver nenhum desconforto perceptível.

Sintomas da perda de audição
Embora nem todas as perdas de audição causadas por sons sejam
perceptíveis, dentre os sintomas estão: sensação de pressão,
esgotamento ou zumbido nos ouvidos ou fala abafada. Se você sentir
esses sintomas ou acredita que sofreu a perda de audição causada por
sons, consulte um médico especialista ou um audiologista.

Resíduos de Equipamentos Eletro-Eletrônicos
(WEEE)
English: For EU Customers: All products at the end of their life must be returned
to Zebra for recycling. For information on how to return product, please go to:
http://www.zebra.com/weee.
Français: Clients de l'Union Européenne : Tous les produits en fin de cycle de vie
doivent être retournés à Zebra pour recyclage. Pour de plus amples informations
sur le retour de produits, consultez :
http://www.zebra.com/weee.
Español: Para clientes en la Unión Europea: todos los productos deberán
entregarse a Zebra al final de su ciclo de vida para que sean reciclados.
Si desea más información sobre cómo devolver un producto, visite:
http://www.zebra.com/weee.
Български: За клиенти от ЕС: След края на полезния им живот всички
продукти трябва да се връщат на Zebra за рециклиране. За информация
относно връщането на продукти, моля отидете на адрес:
http://www.zebra.com/weee.
Deutsch: Für Kunden innerhalb der EU: Alle Produkte müssen am Ende ihrer
Lebensdauer zum Recycling an Zebra zurückgesandt werden. Informationen zur
Rücksendung von Produkten finden Sie unter
http://www.zebra.com/weee.

Magyar: Az EU-ban vásárlóknak: Minden tönkrement terméket a Zebra
vállalathoz kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A termék visszajuttatásának
módjával kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a
http://www.zebra.com/weee weboldalra.
Slovenski: Za kupce v EU: vsi izdelki se morajo po poteku življenjske dobe vrniti
podjetju Zebra za reciklažo. Za informacije o vraèilu izdelka obišèite:
http://www.zebra.com/weee.
Svenska: För kunder inom EU: Alla produkter som uppnått sin livslängd måste
returneras till Zebra för återvinning. Information om hur du returnerar produkten
finns på http://www.zebra.com/weee.
Suomi: Asiakkaat Euroopan unionin alueella: Kaikki tuotteet on palautettava
kierrätettäväksi Zebra-yhtiöön, kun tuotetta ei enää käytetä. Lisätietoja tuotteen
palauttamisesta on osoitteessa http://www.zebra.com/weee.
Dansk: Til kunder i EU: Alle produkter skal returneres til Zebra til recirkulering, når
de er udtjent. Læs oplysningerne om returnering af produkter på:
http://www.zebra.com/weee.
Ελληνικά: Για πελάτες στην Ε.Ε.: Όλα τα προϊόντα, στο τέλος της διάρκειας ζωής
τους, πρέπει να επιστρέφονται στην Zebra για ανακύκλωση. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή ενός προϊόντος, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.zebra.com/weee στο ∆ιαδίκτυο.
Malti: Għal klijenti fl-UE: il-prodotti kollha li jkunu waslu fl-aħħar tal-ħajja ta' l-użu
tagħhom, iridu jiġu rritornati għand Zebra għar-riċiklaġġ. Għal aktar tagħrif dwar kif
għandek tirritorna l-prodott, jekk jogħġbok żur:
http://www.zebra.com/weee.
Românesc: Pentru clienţii din UE: Toate produsele, la sfârşitul duratei lor de
funcţionare, trebuie returnate la Zebra pentru reciclare. Pentru informaţii despre
returnarea produsului, accesaţi: http://www.zebra.com/weee.
Slovenčina: Pre zákazníkov z krajín EU: Všetky výrobky musia byť po uplynutí
doby ich životnosti vrátené spoločnosti Zebra na recykláciu. Bližšie informácie o
vrátení výrobkov nájdete na: http://www.zebra.com/weee.

Italiano: per i clienti dell'UE: tutti i prodotti che sono giunti al termine del rispettivo
ciclo di vita devono essere restituiti a Zebra al fine di consentirne il riciclaggio. Per
informazioni sulle modalità di restituzione, visitare il seguente sito Web:
http://www.zebra.com/weee.

Lietuvių: ES vartotojams: visi gaminiai, pasibaigus jų eksploatacijos laikui, turi
būti grąžinti utilizuoti į kompaniją „Zebra“. Daugiau informacijos, kaip grąžinti
gaminį, rasite: http://www.zebra.com/weee.

Os zumbidos e a perda da audição causada por sons podem ser
temporários ou permanentes. Geralmente, os ouvidos recuperam-se
em pouco tempo dos danos temporários. No entanto, eles podem não
se recuperar por completo e alguns danos podem ser permanentes.
A exposição repetida a sons em alto volume pode causar danos ainda
maiores e, conseqüentemente, acarretar sérios problemas na audição.
Cientistas, no geral, concordam que, com o passar do tempo, a exposição
a níveis sonoros prejudiciais levam à perda permanente da audição,
afetando e/ou destruindo as células ciliadas do sensor do ouvido interno.

Português: Para clientes da UE: todos os produtos no fim de vida devem ser
devolvidos à Zebra para reciclagem. Para obter informações sobre como devolver
o produto, visite: http://www.zebra.com/weee.

Latviešu: ES klientiem: visi produkti pēc to kalpošanas mūža beigām ir jānogādā
atpakaļ Zebra otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par produktu
nogādāšanu Zebra, lūdzu, skatiet: http://www.zebra.com/weee.

Nederlands: Voor klanten in de EU: alle producten dienen aan het einde van hun
levensduur naar Zebra te worden teruggezonden voor recycling. Raadpleeg http:/
/www.zebra.com/weee voor meer informatie over het terugzenden van producten.

Türkçe: AB Müşterileri için: Kullanım süresi dolan tüm ürünler geri dönüştürme
için Zebra'ya iade edilmelidir. Ürünlerin nasıl iade edileceği hakkında bilgi için
lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.zebra.com/weee.

Sons em alto volume + tempo = perda da audição

Čeština: Pro zákazníky z EU: Všechny produkty je nutné po skonèení jejich
životnosti vrátit spoleènosti Zebra k recyklaci. Informace o zpùsobu vrácení
produktu najdete na webové stránce: http://www.zebra.com/weee.

Perda temporária ou permanente da audição

Quanto maior o tempo gasto expondo seus ouvidos a sons em alto
volume, maior a probabilidade de afetar sua audição. Todos os sons aos
quais você está exposto durante todo o dia mais a exposição contínua a
sons em alto volume podem impedir a recuperação de seus ouvidos e
causar ainda mais danos.

Polski: Klienci z obszaru Unii Europejskiej: Produkty wycofane z eksploatacji
nale¿y zwróciæ do firmy Zebra w celu ich utylizacji. Informacje na temat zwrotu
produktów znajduj¹ siê na stronie internetowej
http://www.zebra.com/weee.

Eesti: EL klientidele: kõik tooted tuleb nende eluea lõppedes tagastada
taaskasutamise eesmärgil Zebra'ile. Lisainformatsiooni saamiseks toote
tagastamise kohta külastage palun aadressi:
http://www.zebra.com/weee.
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