Manual do usuário

Fone de ouvido estéreo

STH32

Índice
Introdução..................................................................................... 3
Introdução......................................................................................... 3
Visão geral.........................................................................................3

Aprendizagem dos conceitos básicos..........................................4
Usar o fone de ouvido...................................................................... 4
Usar o controle remoto.....................................................................4

Informações legais........................................................................6

2

Introdução
Introdução
O Fone de ouvido estéreo STH32 é um fone de ouvido aberto e à prova d’água que
utiliza áudio de alta qualidade. Este dispositivo possibilita que você faça chamadas
e ouça música sem usar as mãos.

Visão geral

1

Fone de ouvido

2

Fio

3

Clipe

4

Controle remoto

5

Pino de entrada
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Aprendizagem dos conceitos básicos
Usar o fone de ouvido
Para colocar o fone de ouvido

•

Prenda o clipe ao fio do fone de ouvido, debaixo do controle remoto.
Posicione o clipe de modo que você possa falar ao microfone para atender a
chamadas sem usar as mãos com o fone de ouvido preso à sua roupa.
Caso precise ajustar o clipe, remova-o e reposicione-o no fio.

Usar o controle remoto
Visão geral do controle remoto

1

Volume +

2

Botão central

3

Volume -

4

Microfone

Para controlar o volume
1
2

Pressione o botão Volume + para aumentar o volume.
Pressione o botão Volume - para baixar o volume.
Se você estiver conectado a um dispositivo iOS, ajuste o volume diretamente no dispositivo
iOS. Os botões de volume no controle remoto são compatíveis apenas com dispositivos
Android™.

Para atender ou rejeitar uma chamada
1
2

Para atender a uma chamada, pressione o botão central. Pressione-o
novamente para encerrar a chamada.
Para rejeitar uma chamada, pressione e segure o botão central por um
segundo.
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Para pausar ou pular faixas de música
1
2
3

•

Enquanto ouve música, pressione o botão central para pausar a faixa.
Pressione-o novamente para retomar a reprodução.
Pressione o botão central duas vezes para pular para a próxima faixa.
Pressione o botão central três vezes para reiniciar a música atual. Para voltar
a faixas anteriores, pressione o botão três vezes novamente.
Para iniciar a busca e as ações por voz
Segure o botão central para começar a falar com o Google ou com a Siri.
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Informações legais
Sony STH32
Antes da utilização, leia o folheto Informações importantes fornecido separadamente.
Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela empresa afiliada local,
sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário necessárias em decorrência de
erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou
equipamentos podem ser efetuadas pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem
aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.
Todos os direitos reservados.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tóquio, 140-0002 Japão
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
Sony é uma marca comercial ou uma marca registrada da Sony Corporation.
Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas
registradas dos respectivos proprietários. Todos os direitos não concedidos expressamente neste
documento são reservados. Todas as demais marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.
Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.
Todas as imagens são meramente ilustrativas e podem não representar o acessório real com precisão.
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