
Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Utilize este manual se se deparar com problemas ou quando precisar de saber como utilizar o seu leitor.

A cor do leitor vendido em determinados países/regiões pode ser diferente da apresentada na figura acima.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

Como começar

Antes da primeira utilização

Manuais e informações gerais

Verificar o conteúdo da embalagem

Utilizar os acessórios fornecidos

Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
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Mudar as almofadas dos auriculares

Mudar os suportes em arco

Utilizar o cabo de correia

Instalar o Music Center for PC (Windows)

Instalar o Content Transfer (Mac)

Potência e carregamento

Ligar e desligar o leitor

Carregar a bateria

Reduzir o consumo da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria

Operações básicas

Peças e controlos

Manusear o leitor

Como colocar o leitor nos ouvidos

Retirar o leitor

Lâmpada

Confirmar estados das luzes no leitor

Confirmar estados da luz de carrgamento na caixa de carregamento

Sobre a orientação de voz

Utilizar o leitor na água

Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor

Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação

Evitar que o leitor caia enquanto nada

Por que motivo o som fica abafado quando nadar?

Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar

Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

Ajustar o volume

Prevenção de operações de volume involuntárias

Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana
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Efetuar ligação Bluetooth a um smartphone

O que pode fazer com a função BLUETOOTH®

Ligar o leitor a um smartphone

Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez

Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez

Ligações de um toque com um smartphone (NFC)

Ligar o leitor a um smartphone emparelhado

Reprodução de música num smartphone

Ligar/desligar a função Bluetooth

Reproduzir música de um smartphone

Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som

Notas sobre a função Bluetooth

Notas sobre reproduzir música a partir de um smartphone

Chamadas telefónicas

Atender/desligar uma chamada

Rejeitar uma chamada

Notas sobre o volume das chamadas em smartphones

Utilizar a função de assistente de voz

Utilizar a função de assistente de voz (Google app)

Utilizar a função de assistente de voz (Siri)

Utilizar as aplicações do smartphone

O que pode fazer com as aplicações do smartphone

Instalar o Sony | Headphones Connect

Instalar o Sony | Music Center

Transferir música

Preparar conteúdo de música

Utilizar um computador Windows

Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC

Transferir conteúdo com o Explorador do Windows
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Importar conteúdo do leitor para o Music Center for PC

Utilizar um computador Mac

Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer

Transferir conteúdo com o MacFinder

Criar uma lista de reprodução num computador

Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador

Reproduzir, organizar ou eliminar música do leitor

Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som

Reproduzir música no leitor

Eliminar ficheiros de música do leitor

Várias funções

Monitorização do som ambiente durante a reprodução de música (Modo de som ambiente)

O que é o modo de som ambiente?

Utilizar o Modo de som ambiente

Utilização das definições de som rápidas

Limitar o volume

Reiniciar, reinicializar e reformatar o leitor

Reiniciar o leitor

Reiniciar a caixa de carregamento

Reinicializar e reformatar o leitor

Várias informações e atualizações do sistema

Verificação de informações sobre o leitor

Atualizar o software do sistema

Anúncio

Notas sobre o manuseamento do leitor

Notas sobre os auscultadores

Notas sobre a bateria integrada

Notas sobre os dados de amostra

Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar
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Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

Informações gerais

Manutenção

Website de assistência ao cliente

Especificações

Especificações

Vida útil da bateria

Número máximo de gravação de músicas

Formatos suportados

Requisitos do sistema

Resolução de problemas

Potência e carregamento

O leitor não funciona. Não pode ligar o leitor.

Não pode carregar a bateria.

As baterias recarregáveis incorporadas esgotam rapidamente até mesmo depois de o leitor e a caixa de carregamento estarem
totalmente carregados.

Computador

O computador não reconhece o leitor dentro da caixa de carregamento ligada.

Reproduzir música

O som fica abafado (baixo volume). Não há som.

O leitor não reproduz as faixas pela ordem pretendida.

O mesmo álbum ou faixa é reproduzido repetidamente. As faixas são reproduzidas por ordem aleatória.

Ligação Bluetooth

Falha de emparelhamento.

A ligação Bluetooth falha.

Falha de ligação de um toque (NFC).

O som salta com frequência.

Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada./ O volume de voz do autor de uma chamada é baixo.

Outros

Como manter e limpar o leitor após o desporto (natação ou corrida, etc.)
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4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Os sensores de toque não funcionam. / Não é possível ajustar o volume.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Antes da primeira utilização

Obrigado por ter adquirido um leitor.

Para mais informações sobre as leis, regulamentos e direitos de marcas, consulte as “Informações Importantes” na
memória interna da sua unidade. Para as ler, abra as seguintes pastas no armazenamento do sistema após ligar a
unidade ao seu computador.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
Após clicar duas vezes no ficheiro [index.html], selecione um idioma.

Antes de começar a utilizar o leitor, leia os tópicos em [Tópico relacionado].

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

Antes de começar a utilizar o leitor, verifique as seguintes informações.

Nomes de modelos

Os vários nomes de modelos aparecem neste [Guia de ajuda]. Alguns modelos não estão disponíveis, dependendo do
país ou da região onde adquiriu o leitor.

Requisitos de sistema do computador

Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, verifique os requisitos de sistema do
computador.

Carregamento da bateria

As baterias podem ter pouca carga quando utilizar o leitor ou a caixa de carregamento pela primeira vez. Carregue as
baterias antes de utilizar.

Ilustrações

As ilustrações apresentadas neste [Guia de ajuda] são apenas de referência. Podem diferir do ecrã ou do produto real.

Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Tópico relacionado
Manuais e informações gerais
Requisitos do sistema
Carregar a bateria
Notas sobre o manuseamento do leitor
Notas sobre os auscultadores

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Notas sobre a bateria integrada
Notas sobre os dados de amostra
Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar
Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
Informações gerais
Manutenção
Website de assistência ao cliente

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Manuais e informações gerais

A Sony fornece os seguintes manuais e informações sobre o leitor.
Os manuais fornecidos explicam as seguintes operações e funções.

Operações básicas
Funções únicas que requerem explicações.
Operações complicadas que requerem instruções.

Guia de ajuda

Este Guia de ajuda fornece apenas os procedimentos operacionais padrão.
O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações
do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
Como em qualquer tradução automática, a tradução não é sensível ao contexto e o texto pode não ser convertido para
o significado original.
Por conseguinte, a tradução pode nem sempre refletir o conteúdo original com precisão.

Como transferir conteúdo para o leitor.
Como utilizar várias funções.
Notas sobre a utilização do leitor.

Pode utilizar os WF-SP900 para fazer o seguinte.

Ouvir ficheiros de música de um smartphone, etc., através de uma ligação Bluetooth
Transferir ficheiros de música para a memória interna do leitor e reproduzir os ficheiros

O Guia de ajuda refere-se ao produto como “leitor”.

 Manual de Instruções (impresso)

Passos básicos para iniciar a audição de música após a aquisição do leitor.

Guia de referência (impresso)

Notas sobre a utilização do leitor
Informações de conformidade
Como aceder [Informações Importantes]

Ler antes de utilizar os seus auscultadores estéreo sem fios numa piscina ou no oceano
(impresso)

Como colocar Almofadas dos auriculares para natação
Notas sobre a utilização do leitor numa piscina ou no mar
Informações de manutenção

Informações Importantes

Informações sobre os direitos de autor, leis e regulamentos
Consulte a secção [Antes da primeira utilização] para obter informações sobre a visualização de informações.

Website de assistência ao cliente (online)
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Consulte a secção [Website de assistência ao cliente] deste [Guia de ajuda].

As informações mais recentes no leitor
FAQ: Perguntas Mais Frequentes

Tópico relacionado
Antes da primeira utilização
Website de assistência ao cliente

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

10



Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Verificar o conteúdo da embalagem

Auscultadores estéreo sem fios (1)
Almofadas dos auriculares (1 conjunto)
Almofadas dos auriculares para natação (1 conjunto)
Suportes em arco (1 conjunto)
Caixa de carregamento (1)
Cabo USB Type-C™ (USB-A a USB-C) (1)
Cabo de correia (1)
Guia de referência
Manual de Instruções
Ler antes de utilizar os seus auscultadores estéreo sem fios numa piscina ou no oceano
Outros documentos

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos
auriculares para natação

São fornecidos dois tipos diferentes de almofadas dos auriculares com o leitor.Cada tipo de almofada do auricular tem
as seguintes funcionalidades.Utilize as Almofadas dos auriculares para natação quando nadar.

Almofadas dos auriculares padrão
Pode utilizar as almofadas dos auriculares padrão numa vasta variedade de situações.
Pode distinguir os tamanhos pelo número de pontos na parte inferior das almofadas dos auriculares.

Almofadas dos auriculares para natação
As almofadas dos auriculares para natação impedem a água de entrar dentro do leitor. Pode utilizar as Almofadas dos
auriculares para natação para ouvir música confortavelmente quando nadar.
Os orifícios nas almofadas dos auriculares para natação estão cobertos com uma película fina. É possível ver as
diferenças de tamanhos (S/M/L/LL) através da cor do interior das almofadas dos auriculares.

Nota
O volume é menor com as Almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos auriculares padrão. Aumente
o volume se necessário.

Se substituir as Almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares padrão, o som fica mais alto. Ajuste o
volume para proteger os seus ouvidos.

Tópico relacionado
Verificar o conteúdo da embalagem
Mudar as almofadas dos auriculares
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Mudar as almofadas dos auriculares

As almofadas dos auriculares padrão no tamanho M estão ligadas às secções dos auscultadores no momento da
compra.
Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione as almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para
cada ouvido.

Sugestão
Quando as almofadas dos auriculares ficarem desgastas, contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.

Se as almofadas dos auriculares ficarem sujas, remova-as do leitor. Em seguida, lave manualmente as almofadas dos
auriculares com um detergente neutro. Depois da lavagem, escorra a água e volte a colocar as almofadas dos auriculares.

Se o leitor não encaixar nos seus ouvidos mesmo depois de ter ajustado a posição de montagem das almofadas dos auriculares,
pode substituir os suportes em arco.

Vídeo instrutivo

Retire as almofadas dos auriculares do leitor.

Segure o leitor e, em seguida, gire e puxe as almofadas dos auriculares.
Se as almofadas dos auriculares estiverem escorregadias, envolva-as num pano macio seco.

1

Coloque as almofadas novas dos auriculares no leitor.

Existem 2 posições de montagem para as almofadas dos auriculares (  e ). No momento da compra, estas
estão instaladas na posição . Ajuste a posição de montagem para que o leitor se adapte aos seus ouvidos.

Para evitar que as almofadas dos auriculares caíam ou fiquem presas nos ouvidos, certifique-se de que instala as
almofadas dos auriculares corretamente.

2
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O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar as almofadas dos auriculares.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Tópico relacionado
Verificar o conteúdo da embalagem
Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação
Mudar os suportes em arco

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

14

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/


Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Mudar os suportes em arco

Os suportes em arco no tamanho M estão ligados ao leitor no momento da compra.
Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione os suportes em arco com o tamanho adequado para cada
ouvido.

Nota
Se não colocar os suportes em arco corretamente, o leitor pode acidentalmente reconhecer os suportes em arco como os seus
ouvidos. Neste caso, o leitor pode não funcionar corretamente.

Vídeo instrutivo

Remova as almofadas dos auriculares e, em seguida, remova os suportes em arco.1

Coloque os suportes em arco ( ), de modo a encaixarem nas bases das secções dos auscultadores ( ).

A: frontal
B: traseiro

2
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O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar os suportes em arco.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Tópico relacionado
Mudar as almofadas dos auriculares

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Utilizar o cabo de correia

Coloque o cabo de correia para impedir que o leitor se solte e se perca.

Nota
Não puxe o cabo de correia para removê-lo do leitor enquanto as almofadas dos auriculares ainda estiverem colocadas. Se
puxar o cabo de correia, as almofadas dos auriculares podem soltar-se e perder-se.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar o cabo de correia.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Tópico relacionado
Mudar as almofadas dos auriculares
Evitar que o leitor caia enquanto nada

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Remova as almofadas dos auriculares e coloque o cabo de correia.1

Coloque novamente as almofadas dos auriculares no leitor.2

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Instalar o Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC é uma aplicação para computadores Windows. Utilize a versão mais recente do Music Center for
PC.
Pode utilizar o Music Center for PC para executar as seguintes operações.

Importar conteúdo (como música) de CDs para um computador.

Organizar e gerir o conteúdo.
Por exemplo, pode criar listas de reprodução.

Transferir conteúdo de um computador para o leitor.

Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Music Center for PC.

Tópico relacionado
Preparar conteúdo de música
Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC
Requisitos do sistema

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Aceda ao sítio Web de transferências do Music Center for PC.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Instale o Music Center for PC.

Para obter informações sobre a instalação, consulte [Transferir] – [Procedimento de instalação] no sítio Web de
apoio Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Instalar o Content Transfer (Mac)

Content Transfer é uma aplicação para computadores Mac. Utilize a versão mais recente do Content Transfer. Pode
transferir conteúdo para gerir com o iTunes ou o Finder. Pode simplesmente arrastar e largar as faixas ou os álbuns
para transferi-los para o leitor.
Confirme os requisitos do sistema antes de instalar o Content Transfer.

Nota
Reinicie o computador se for solicitado. Siga as instruções no ecrã.

Tópico relacionado
Preparar conteúdo de música
Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer
Requisitos do sistema

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Aceda ao programa de instalação para o Content Transfer.

https://www.sony.net/ct-mac/

1

Abra o ficheiro transferido.

O [ContentTransfer.dmg] é guardado automaticamente na pasta de transferências. A pasta pode abrir-se
automaticamente.

2

Instale o Content Transfer.

Execute o [ContentTransfer.pkg]. Siga as instruções no ecrã. Quando concluir a instalação, aparece .

3

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Ligar e desligar o leitor

Para desligar o leitor
Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento e feche a tampa. O leitor desliga automaticamente. O carregamento
inicia e as luzes ( ) ligam.

Remova o leitor da caixa de carregamento.

O leitor liga automaticamente. As luzes ( ) piscam duas vezes após o leitor ter concluído a criação da base de
dados.

Quando utilizar o leitor pela primeira vez após a compra, o leitor inicia automaticamente o emparelhamento com
um dispositivo Bluetooth. A cor da luz ( ) muda e a luz ( ) pisca duas vezes repetidamente.

1
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Para impedir que o leitor ligue acidentalmente
Não cubra os sensores de proximidade ( ) com as mãos durante longos períodos. O leitor pode acidentalmente
reconhecer as mãos como os seus ouvidos. Neste caso, o leitor liga, mas as luzes ( ) não acendem.

Sugestão
As luzes ( ) não acendem quando coloca o leitor nos seus ouvidos. Quando estiver a usar o leitor, ouvirá a orientação de voz.

Pode também ligar a alimentação colocando ambas as unidades nos seus ouvidos.

O leitor não tem um botão para ligar ou desligar a alimentação. Não se esqueça de guardar o leitor dentro da caixa de
carregamento para desligar o leitor quando o leitor não está a ser utilizado.

Quando o leitor não estiver nos seus ouvidos e interromper a reprodução, as luzes ( ) e o leitor desligam automaticamente
cerca de 5 minutos após a última operação. Para ligar o leitor, coloque o leitor nos seus ouvidos.

Tópico relacionado
Confirmar estados das luzes no leitor
Peças e controlos

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Carregar a bateria

O leitor e a caixa de carregamento têm baterias recarregáveis. Antes de utilizar o leitor, guarde o leitor dentro da caixa
de carregamento e carregue todas as baterias.
A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento,
certifique-se do seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Utilize um pano seco e macio para limpar bem os terminais ( ) do leitor.

Se existir humidade no leitor ou nos acessórios, remova-a completamente. Deixe o leitor e os acessórios secarem
à temperatura ambiente até não restar qualquer humidade antes de iniciar o carregamento.

1

Guarde o leitor corretamente dentro da caixa de carregamento e feche a tampa.

Confirme as indicações esquerda e direita na caixa de carregamento e o leitor quando armazenar o leitor dentro da
caixa de carregamento.

: esquerda
: direita

2

Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e um adaptador de CA USB. (Cabo
USB Type-C: fornecida) Em seguida, ligue o adaptador de CA USB à tomada da parede . Em alternativa,
utilize o cabo USB Type-C para ligar a caixa de carregamento a um computador em funcionamento.

Ligar a caixa de carregamento a uma tomada de parede

3
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Tempos de carregamento (carregamento baseado em USB)
O tempo de carregamento total para cada um é o seguinte.
O leitor: aproximadamente 2,5 horas
A caixa de carregamento: cerca de 3,5 horas

Carregar o leitor quando estiver no exterior
A caixa de carregamento tem uma bateria recarregável. Se carregar a caixa do carregamento antecipadamente, pode
carregar o leitor utilizando a caixa de carregamento em locais onde não existe nenhuma fonte de alimentação.
Verifique o nível de bateria restante da caixa de carregamento ao armazenar o leitor dentro da caixa de carregamento
ou removendo-o da caixa de carregamento. Carregue a caixa de carregamento antes de sair com o leitor se a luz de
carregamento ( ) ou as luzes ( , ) estiverem nos seguintes estados.

A luz de carregamento ( ) pisca lentamente. (O nível de bateria da caixa de carregamento é baixo.)
A luz ( ) não acende por 5 segundos após guardar o leitor dentro da caixa de carregamento. (A bateria da caixa de
carregamento está esgotada.)
A luz ( ) desliga cerca de 10 segundos após guardar o leitor dentro da caixa de carregamento. (A bateria da caixa
de carregamento está esgotada.)

Quando necessita de carregar o leitor
As luzes ( , ) piscam lentamente (nível de bateria: Baixo). (*1)
As luzes ( , ) piscam rapidamente e, em seguida, o leitor desliga (nível de bateria: Vazio).
Ouve a seguinte orientação de voz: Battery level low.(* 1)
Ouve a seguinte orientação de voz e o leitor desliga: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

Ligar a caixa de carregamento a um computador

O leitor e a caixa de carregamento são carregados. A luz de carregamento ( ) acende enquanto a caixa de
carregamento estiver a carregar. As luzes ( , ) acendem durante o carregamento do leitor. A luz de
carregamento ( ) e as luzes ( , ) desligam após o carregamento estar concluído.
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Sugestão
Pode carregar a caixa de carregamento autonomamente sem armazenar o leitor no interior. Recomendamos que carregue a
caixa de carregamento quando não estiver a armazenar o leitor.

Nota
Insira firmemente o Cabo USB Type-C até ficar completamente encaixado. O carregamento não será iniciado até que insira o
Cabo USB Type-C completamente.

A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento, certifique-se
do seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até estarem completamente secos antes de começar a carregar.

Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazene o leitor dentro da caixa de carregamento quando o
leitor e os acessórios estiverem molhados.

Se as luzes ( , ) ou a luz de carregamento ( ) piscarem duas vezes repetidamente durante o carregamento, a função de
proteção de temperatura está ativa. Esta função protege o leitor e a caixa de carregamento contra a deterioração ou explosão da
bateria. Deixe o leitor ou a caixa de carregamento a uma temperatura normal durante 1 ou 2 horas. Em seguida, carregue o
leitor e a caixa de carregamento a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C .

O computador pode não reconhecer o leitor na caixa de carregamento ligada nas seguintes situações.
Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez.
Quando não tiver utilizado o leitor durante um longo período de tempo.  
Carregue o leitor durante cerca de 10 minutos. O leitor pode começar a funcionar normalmente.
Quando a caixa de carregamento não está a funcionar correctamente. 
Pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.

A caixa de carregamento pode escorregar-lhe das mãos quando abrir a tampa da caixa. Para evitar que escorregue, abra a
tampa da caixa da seguinte maneira.

Segure a parte inferior da caixa de carregamento firmemente com uma mão em volta de ambos os lados.
Abra a tampa da caixa com a outra mão.

Se os terminais do leitor estiverem sujos, limpe os terminais com um pano seco suave.

Não pode utilizar o leitor nas seguintes situações.
Enquanto o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento.
Enquanto as baterias estiverem a carregar.

Consoante o adaptador de CA USB, poderá não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.

Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como carregar as baterias.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Tópico relacionado

Recomendamos que carregue a caixa de carregamento.*1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Reduzir o consumo da bateria
Notas sobre o carregamento da bateria
Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
Confirmar estados das luzes no leitor
Confirmar estados da luz de carrgamento na caixa de carregamento

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Reduzir o consumo da bateria

Pode reduzir o consumo da bateria ao utilizar o leitor da seguinte maneira.
A autonomia da bateria depende das condições de utilização. Para mais informações sobre a autonomia da bateria,
consulte a secção [Vida útil da bateria].

Desative todas as definições de qualidade de som.
Desligue a função Bluetooth quando não estiver a utilizá-la.
Desligar o Modo de som ambiente.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Ligar/desligar a função Bluetooth
Utilizar o Modo de som ambiente
Utilização das definições de som rápidas
O que pode fazer com as aplicações do smartphone
Notas sobre a bateria integrada
Vida útil da bateria

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Notas sobre o carregamento da bateria

A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento,
certifique-se do seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até estarem completamente secos antes de começar a
carregar.
Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazene o leitor dentro da caixa de carregamento
quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.
Se as luzes ou a luz de carga piscar duas vezes repetidamente durante o carregamento, a função de proteção de
temperatura está ativa. Esta função protege o leitor e a caixa de carregamento contra a deterioração ou explosão da
bateria. Deixe o leitor ou a caixa de carregamento a uma temperatura normal durante 1 ou 2 horas. Em seguida,
carregue o leitor e a caixa de carregamento a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C .
Consoante o adaptador de CA USB, poderá não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.
Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido.
Insira firmemente o Cabo USB Type-C até ficar completamente encaixado. O carregamento não será iniciado até
que insira o Cabo USB Type-C completamente.
O tempo de carregamento depende das condições de utilização da bateria.
Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua
vida útil normal, a bateria pode estar gasta. Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.
O computador pode não reconhecer o leitor dentro da caixa de carregamento ligada nas seguintes situações.

Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez
Quando não utilizar o leitor durante um longo período de tempo 
Carregue o leitor durante cerca de 10 minutos. O leitor pode começar a funcionar normalmente.
Quando a caixa de carregamento não está a funcionar corretamente 
Pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de
carregamento.

Pode recarregar a bateria cerca de 500 vezes a partir de um estado completamente vazio. O número exato de vezes
pode variar consoante as condições de utilização.
Para evitar a deterioração das baterias, carregue as baterias do leitor e a caixa de carregamento pelo menos uma
vez a cada 6 meses.
O carregamento não é garantido quando utilizar um computador construído em casa ou modificado.
O carregamento a partir de um hub USB só é garantido se utilizar um hub USB com alimentação própria e um
logótipo autorizado.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue
o computador a uma fonte de alimentação de CA. Caso contrário, a bateria do computador pode ficar descarregada.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.
Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

O leitor e a caixa de carregamento podem aquecer durante o carregamento. Não se trata de uma avaria.
Quando carrega o leitor e a caixa de carregamento utilizando um computador, não remova o Cabo USB Type-C
durante a transferência de dados. Se desligar o Cabo USB Type-C, os dados do leitor podem perder-se.
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Tópico relacionado
Carregar a bateria
Reduzir o consumo da bateria
Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
Notas sobre a bateria integrada
Vida útil da bateria

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Peças e controlos

Leitor

: esquerda
: direita

Sensores de toque
Os sensores de toque controlam o volume para reprodução de música, o tom de toque e a voz do autor de uma
chamada.

Pressione o sensor de toque na unidade direita duas vezes rapidamente para aumentar o volume.
Pressione o sensor de toque na unidade esquerda duas vezes rapidamente para diminuir o volume.
Continue a tocar no sensor de toque na unidade direita ou na unidade esquerda mais do que duas vezes
rapidamente para aumentar ou diminuir o volume continuamente.

1.

Antena Bluetooth incorporada
A antena permite ao leitor estabelecer ligação com dispositivos Bluetooth.
Não cubra a parte da antena quando uma ligação Bluetooth estiver ativa. Caso contrário, a ligação pode ser
interrompida.

2.

Botão na unidade esquerda

Prima o botão para ligar ou desligar o Modo de som ambiente. Pode ouvir o som ambiente mesmo quando
utilizar o leitor.
Prima o botão durante 2 segundos para ligar ou desligar a função Bluetooth.
Mantenha pressionado o botão durante 7 segundos para mudar o leitor para o modo de emparelhamento.
Pressione o botão duas vezes rapidamente para ligar ou desligar as Definições de som rápidas (*1).
Pressione o botão 3 vezes rapidamente para mudar a fonte de som (o leitor ou um smartphone).

3.
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Caixa de carregamento

Mantenha pressionado o botão durante 15 segundos para mudar o leitor para o modo de espera para reformatar
a memória e todas as definições.
Mantenha pressionado o botão durante 30 segundos para reiniciar o leitor.

Microfones
Os microfones estão incorporados em cada unidade do leitor.

4.

Ponto tátil
O ponto tátil pode ajudá-lo a distinguir as unidades esquerda e direita do leitor.

5.

Botão na unidade direita

Prima o botão para iniciar ou interromper a reprodução.
Prima o botão duas vezes rapidamente para avançar para a próxima faixa.
Prima o botão 3 vezes rapidamente para avançar para o início da faixa atual ou da faixa anterior.
Enquanto o leitor estiver ligado a um smartphone, prima o botão para atender ou desligar uma chamada para o
smartphone.
Prima o botão durante 2 segundos para rejeitar uma chamada.
Mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para ativar a função de assistente de voz enquanto uma
ligação Bluetooth estiver ativa.
Mantenha pressionado o botão durante 2 segundos para bloquear ou desbloquear as operações de volume
enquanto a função Bluetooth estiver desligada.
Mantenha pressionado o botão durante 30 segundos para reiniciar o leitor.
Este botão tem um ponto tátil. Os pontos táteis podem ajudá-lo a operar os botões sem olhar para eles.

6.

Almofadas dos auriculares
Mude as almofadas dos auriculares (almofadas dos auriculares padrão ou almofadas dos auriculares para natação)
para corresponder às condições de utilização. Para usufruir de uma melhor qualidade de som, selecione as
almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.

7.

Secção dos auscultadores8.

Luzes
As luzes acendem ou piscam em diferentes cores para indicar vários estados do leitor, tais como o estado de
alimentação.

9.

Sensores de proximidade
Os sensores reconhecem quando está a usar o leitor nos seus ouvidos. Não cubra os sensores de proximidade com
as mãos durante longos períodos. O leitor pode acidentalmente reconhecer as mãos como os seus ouvidos. Neste
caso, o leitor liga.

10.

Suportes em arco
Fixe o suporte em arco no interior da parte do seu ouvido semelhante a uma taça para evitar que o leitor se
desprenda.

11.

Terminais
Quando o leitor estiver armazenado no interior da caixa de carregamento, as baterias carregam através destes
terminais.

12.

Utilize Sony | Headphones Connect no smartphone para alterar as Definições de som rápidas (para ligar ou desligar o Modo de som ambiente
ou para mudar as definições do equalizador).

*1
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Tampa1.

Compartimento do leitor
Confirme as posições da unidade esquerda e da unidade direita quando armazenar o leitor.

2.

Luz de carregamento
A luz acende durante o carregamento da caixa. Se a luz piscar, a bateria está baixa ou ocorreu um erro na bateria.

3.

Marca N
Toque um dispositivo Bluetooth nesta marca para estabelecer uma ligação Bluetooth. (O dispositivo Bluetooth deve
suportar a função NFC.) Encoste o dispositivo Bluetooth nesta marca novamente para desligar o dispositivo
Bluetooth e o leitor.

4.

Porta USB Type-C
Ligue o cabo USB Type-C a esta porta. (Cabo USB Type-C: fornecida) Ligue a outra ponta do cabo USB Type-C a
um adaptador de CA USB ou a um computador para carregar as baterias ou transferir ficheiros de música para o
leitor.

5.

Botão RESTART (reiniciar)
Pressione o botão com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento. Poderá resolver o problema
com a caixa de carregamento.

6.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Como colocar o leitor nos ouvidos

Selecione almofadas dos auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido. Se as almofadas dos auriculares não
permanecerem nos ouvidos, tente outro tamanho.

Verifique as unidades esquerda e direita.

: esquerda
: direita

1

Coloque o leitor, de modo que as almofadas dos auriculares encaixem perfeitamente nos ouvidos.2

Fixe o suporte em arco no interior da parte do seu ouvido semelhante a uma taça.3

Ajuste o leitor para ficar confortável.4
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Sugestão
Se o leitor não estiver confortável para si, substitua as almofadas dos auriculares ou os suportes em arco.

Para utilizar o leitor para nadar, troque as almofadas dos auriculares por Almofadas dos auriculares para natação.

Nota
Coloque o leitor nos ouvidos enquanto as almofadas dos auriculares e os ouvidos ainda estiverem secos.

Para utilizar o leitor para nadar, encaixe o leitor nos seus ouvidos com segurança. Se existir uma folga entre os ouvidos e o
leitor, a água entra nos ouvidos.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como colocar o leitor nos seus ouvidos.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Tópico relacionado
Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
Mudar as almofadas dos auriculares
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação
Mudar os suportes em arco
Retirar o leitor

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Retirar o leitor

Quando retirar o leitor dos ouvidos, siga as instruções e as notas abaixo.

Nota
Não retire repentinamente o leitor quando as almofadas dos auriculares estiverem inseridas com firmeza nos ouvidos. Caso
contrário, podem ocorrer os seguintes problemas.

Os ouvidos ou os tímpanos podem sofrer danos.
As almofadas dos auriculares podem permanecer nos ouvidos.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como retirar o leitor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Tópico relacionado
Manutenção

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Mova o leitor delicadamente para cima e para baixo. Em seguida, retire o leitor dos ouvidos.1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Confirmar estados das luzes no leitor

Quando o leitor não estiver nos seus ouvidos, as luzes informam-no sobre a condição do leitor.

Quando a função Bluetooth estiver desligada

As luzes (  e ) indicam os estados do leitor e das baterias. As luzes (  e ) possuem várias cores e padrões
intermitentea.

Carregamento

Enquanto o leitor estiver dentro da caixa de carregamento, as baterias do leitor carregam automaticamente a partir da
caixa de carregamento. As luzes (  e ) acendem. Quando o carregamento estiver concluído, as luzes (  e )
desligam.
 

Quando carregar as baterias com uma temperatura ambiente fora do intervalo de 5 °C a 35 °C , as luzes (  e )
piscam duas vezes repetidamente.
 

Quando remover o leitor da caixa de carregamento (Ligado)

O leitor está a criar uma base de dados. A luz ( ) pisca.
 

O leitor é ligado. As luzes (  e ) piscam duas vezes.
 

As baterias estão fracas. As luzes (  e ) piscam durante 15 segundos após o padrão acima.
 

Quando as baterias estiverem esgotadas
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As baterias estão esgotadas. O leitor desliga após 12 segundos.
 

Quando deixar o leitor fora da caixa de carregamento sem reproduzir música durante mais de 5
minutos (Desligar)

As luzes (  e ) acendem durante 2 segundos e, em seguida, o leitor desliga.

Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento

Qualquer uma das seguintes operações está em curso.

Os dados estão a ser transferidos no momento do computador para o leitor.
O leitor está a criar uma base de dados depois de ter transferido música para o leitor.

A luz ( ) pisca. Não desligue o leitor e a caixa de carregamento do computador.
 

O software do sistema do leitor está a atualizar.
 

Ocorreu um erro enquanto o software do sistema do leitor estava a atualizar. A luz ( ) pisca. Atualize o software do
sistema novamente.
Ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos, ouve a orientação de voz: Please update the
software
 

Quando a função Bluetooth estiver ligada

A luz ( ) indica o estado da ligação Bluetooth. Também tem vários padrões intermitentes. Apenas a luz ( ) indica o
estado da função Bluetooth.

O emparelhamento está em curso.

O leitor está a emparelhar com um dispositivo Bluetooth.
 

O leitor está a aguardar uma ligação

 

O leitor está a aguardar uma ligação (as baterias estão fracas)
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O leitor está ligado a um smartphone

A luz ( ) desliga após 5 segundos.
 

Quando receber uma chamada

O smartphone ligado está a receber uma chamada.

Nota
Neste caso, o leitor liga, mas as luzes (  e ) não acendem. Para reduzir o consumo da bateria, não cubra os sensores de
proximidade com as mãos.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Confirmar estados da luz de carrgamento na caixa de carregamento
Reiniciar o leitor
Reinicializar e reformatar o leitor
Ligar/desligar a função Bluetooth
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Confirmar estados da luz de carrgamento na caixa de carregamento

A caixa de carregamento tem uma bateria recarregável. A luz de carregamento ( ) indica o estado da bateria.

Carregamento

A luz de carregamento ( ) acende durante o carregamento.  
Quando o carregamento estiver concluído, a luz de carregamento ( ) desliga.
 

Quando carregar a bateria com uma temperatura ambiente fora do intervalo de 5 °C a 35 °C , a luz de carregamento (
) pisca duas vezes repetidamente.

Quando a bateria estiver fraca

A bateria da caixa de carregamento está fraca. Neste caso, a luz de carregamento ( ) pisca por 15 segundos quando
remover o leitor da caixa de carregamento ou guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Confirmar estados das luzes no leitor

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Sobre a orientação de voz

Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:

Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.

Não ouve a orientação de voz ao colocar apenas a unidade direita no seu ouvido.

Quando remover o leitor da caixa de carregamento e colocar o leitor em ambos os ouvidos, ouve um som de
arranque. Em seguida, ouve as mensagens de orientação sobre o atual nível da bateria (alto/cerca de metade
esgotado/baixo) e a fonte de som (Modo de auscultadores/Modo de leitor).

Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
Headphone mode / Player mode

Ouve uma das seguintes mensagens de orientação, de acordo com a alteração no estado do leitor.

Quando ligar a função Bluetooth: Bluetooth ON
Quando desligar a função Bluetooth: Bluetooth OFF
Quando o leitor entrar no modo de emparelhamento: Bluetooth Pairing
Quando o leitor estabelecer uma ligação Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
Quando o leitor desligar de um dispositivo Bluetooth (o leitor muda automaticamente do Modo de auscultadores
para o Modo de leitor.): Bluetooth disconnected, player mode
O dispositivo Bluetooth ligado desliga do leitor. / O leitor tenta estabelecer ligação a outro dispositivo Bluetooth. :
Bluetooth disconnected
Quando o nível de bateria do leitor for baixo: Battery level low.
Quando tiver de carregar o leitor devido à bateria fraca: Battery level empty. Please recharge Headset. Power
Off.
Quando ligar o Modo de som ambiente: Ambient Sound ON
Quando desligar o Modo de som ambiente: Ambient Sound OFF
Quando ligar a função de Definições de som rápidas: Quick Sound Settings ON
Quando desligar a função de Definições de som rápidas: Quick Sound Settings OFF
Quando bloquear as operações de volume: Tap function OFF
Quando desbloquear as operações de volume: Tap function ON
Quando ligar a função AVLS: AVLS ON
Quando desligar a função AVLS: AVLS OFF

Tópico relacionado
Notas sobre o carregamento da bateria
Notas sobre o carregamento da bateria após nadar
Ajustar o volume
Prevenção de operações de volume involuntárias
Ligar/desligar a função Bluetooth

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

39



Utilizar o Modo de som ambiente
Utilização das definições de som rápidas
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor

Líquidos a que se aplicam as especificações do desempenho em termos de resistência à
água

Os tipos de líquido a que as especificações de resistência à água do leitor se aplicam são os seguintes.

Aplicável: 
Água doce, água da torneira, transpiração, água da piscina, água salgada

Não aplicável: 
Líquidos diferentes dos mencionados acima (exemplos: água com sabão, água com detergente, água com agentes de
banho, champô, água de fonte termal, etc.)

O desempenho em termos de resistência à água do leitor baseia-se nas nossas medições nas condições descritas
nesta secção.Note que as avarias resultantes da imersão em água causadas por uma utilização inadequada por parte
do cliente não são cobertas pela garantia limitada.

Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor

As especificações de resistência à água(*1) deste leitor são equivalentes a IEC 60529 “Graus de proteção contra a
entrada de água (Código IP)” IPX5/8(*2) e as especificações antipoeira deste leitor são equivalentes a IEC 60529
“Graus de proteção contra a entrada de objetos estranhos” IP6X(*3). Se utilizar o leitor numa piscina, não exceda uma
profundidade de 2 m enquanto o utiliza. 
Certifique-se de que lê e compreende totalmente as especificações em termos de resistência à água/antipoeira antes de
utilizar.

Tópico relacionado
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação
Por que motivo o som fica abafado quando nadar?
Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar
Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

As secções dos auscultadores não são completamente estanques.(*1)
IPX5 (Graus de proteção contra jatos de água ): O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, foi testado
e mantém a sua operacionalidade sob as seguintes condições de teste: Quando exposto a jatos de água diretos a partir de qualquer direção,
numa situação em que cerca de 12,5 l/min. de água sejam fornecidos por períodos superiores a 3 minutos a uma distância de cerca de 3 m
utilizando um bocal com um diâmetro interno de 6,3 mm. Contudo, isto não se aplica às secções dos auscultadores. 
IPX8 (Graus de proteção contra submersão contínua em água): O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem
colocadas, foi testado e mantém a sua operacionalidade quando submerso em água até uma profundidade de 2 metros durante 30 minutos.

(*2)

IP6X (Graus de proteção contra poeira): O leitor, quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, foi testado e
continua a bloquear a poeira após agitar durante 8 horas num dispositivo de teste que contém partículas de pó que têm até 75 μm de diâmetro.

(*3)

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação

Utilize as Almofadas dos auriculares para natação quando nadar.

Selecione as Almofadas dos auriculares para natação apropriadas.

As almofadas dos auriculares padrão estão colocadas quando adquire o leitor.

A almofada dos auriculares padrão possui um orifício aberto ( ).
Os orifícios nas Almofadas dos auriculares para natação estão cobertos com uma película fina ( ). Isto impede
água de entrar no interior.

1

Selecione Almofadas dos auriculares para natação com o tamanho adequado.

4 diferentes tamanhos (S/M/L/LL) são fornecidos.
Selecione um tamanho com um ajuste ligeiramente mais apertado do que as almofadas dos auriculares padrão.
Selecione o tamanho adequado para cada ouvido.

2

Coloque as almofadas dos auriculares para natação no leitor.

Existem 2 posições de montagem para as almofadas dos auriculares:  e . No momento da compra, estas
estão instaladas na posição . Ajuste a posição de montagem para que o leitor se adapte aos seus ouvidos.

Fixe as almofadas dos auriculares firmemente nas secções dos auscultadores para evitar que as almofadas dos
auriculares soltem e fiquem dentro dos seus ouvidos.

3
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Sugestão
Quando as almofadas dos auriculares ficarem desgastas, contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo.

Se as almofadas dos auriculares ficarem sujas, remove-as do leitor. Em seguida, lave manualmente as almofadas dos
auriculares com um detergente neutro. Após a lavagem, seque a água e volte a colocar as almofadas dos auriculares.

Se o leitor não encaixar nos seus ouvidos mesmo depois de ter ajustado a posição de montagem das almofadas dos auriculares,
pode substituir os suportes em arco.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar as Almofadas dos auriculares para natação.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Tópico relacionado
Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor
Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Evitar que o leitor caia enquanto nada

Coloque o cabo de correia para impedir que o leitor se solte e se perca.

Nota
Não puxe o cabo de correia para removê-lo do leitor enquanto as almofadas dos auriculares ainda estiverem colocadas. Se
puxar o cabo de correia, as almofadas dos auriculares podem soltar-se e perder-se.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como colocar ou retirar o cabo de correia.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Remova as almofadas dos auriculares e coloque o cabo de correia.1

Coloque novamente as almofadas dos auriculares no leitor.2

Mantenha o cabo de correia colocado com os seus óculos de natação, numa posição, tal como a parte de
trás da cabeça (no ponto indicado pela seta).

O leitor torna-se mais estável e pode impedir que se desprenda devido à pressão da água e se perca.

3
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Tópico relacionado
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Por que motivo o som fica abafado quando nadar?

O som pode ficar abafado nas seguintes situações.

A água entrou nas secções dos auscultadores no intervalo entre os seus ouvidos e as secções dos auscultadores (
). As almofadas dos auriculares podem não encaixar nos ouvidos com segurança. Selecione almofadas dos

auriculares com o tamanho adequado para cada ouvido.

A água entrou e acumulou-se no interior do leitor ( ). Se estiver a utilizar as almofadas dos auriculares padrão,
comute-as para Almofadas dos auriculares para natação.

Como remover a água se o som ficar abafado

Se o som ficar abafado, remova a água da seguinte forma.

Retire a água dos seus ouvidos.

Remova a água das secções dos auscultadores ( ).  
Remova as almofadas dos auriculares de ambas as unidades. Em seguida, bata as secções dos auscultadores ( )
ligeiramente 5 a 10 vezes contra um pano seco.
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Tópico relacionado
Retirar o leitor
Trocar as almofadas dos auriculares pelas almofadas dos auriculares para natação
Manutenção
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar

Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização acidental. Coloque ambas as unidades nos seus
ouvidos e mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida,
mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores
de toque. Mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume
com os sensores de toque. Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa
de carregamento.

Não utilize o leitor em local com muita gente ou em circunstâncias em que a incapacidade de ouvir os sons
circundantes possa ser perigosa.
Quando utilizar o leitor em piscinas públicas ou privadas, siga as regras dessas instalações.
As almofadas dos auriculares criam uma vedação no seu canal auditivo. Por conseguinte, existe o risco de danos
para os seus ouvidos ou tímpanos caso seja aplicada uma forte pressão nas almofadas dos auriculares, ou se estas
forem subitamente retiradas dos seus ouvidos. Devido a este risco, não realize exercícios intensos, nem mergulhe
para uma piscina etc., enquanto estiver a utilizar o leitor.
Não derrame água quente diretamente sobre o leitor e não utilize ar quente de um secador, etc. diretamente sobre o
leitor. Nunca utilize o leitor em locais com temperaturas elevadas, tais como em saunas ou nas proximidades de um
fogão.
Não utilize nem deixe o leitor nos seguintes tipos de ambiente:

em locais com temperaturas elevadas, com uma temperatura acima dos 35 °C , como por exemplo sob o sol
escaldante, dentro de um carro, em água quente ou outros locais com temperatura e humidade elevadas
em locais frios com uma temperatura abaixo dos –5 °C

Se não puder evitar utilizar o leitor num local exposto à luz direta do sol, tape o leitor com uma toalha, etc.
O volume sonoro é menor com as almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos
auriculares do tipo normal. Aumente o volume conforme necessário.
Quando substitui as almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares do tipo normal, o som
fica mais alto. Ajuste o volume de modo a não danificar os seus tímpanos.
O leitor pode soltar-se e cair durante a execução de exercícios intensos, etc.
O leitor irá ao fundo se deixado cair em água.
As ondas de rádio não se transmitem através da água. Não pode efetuar as seguintes operações através de uma
ligação Bluetooth debaixo de água.

Ouvir música num smartphone.
Atender uma chamada.

As preparações seguintes são necessárias para ouvir música no leitor debaixo de água.

Transfira ficheiros de música de um computador para o leitor.
Windows: Utilize Music Center for PC ou arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer.
Mac: Utilize Content Transfer ou arraste e largue ficheiros de música do Finder.

Mantenha o botão ( ) pressionado por 2 segundos para desligar a função Bluetooth.

48



A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento,
certifique-se do seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios secarem à temperatura ambiente até não restar humidade antes de começar o
carregamento.
Não utilize a caixa de carregamento com as mãos molhadas. Não guarde o leitor dentro da caixa de carregamento
quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

Notas sobre o Modo de Som Ambiente
Quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, o som ambiente não se ouve tão bem
como quando estiverem colocadas almofadas dos auriculares do tipo normal.
Os sons ambiente não conseguem ser ouvidos bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente e
de forma repetida contra um pano seco nas partes em torno dos botões do leitor cerca de 30 vezes. Em seguida,
coloque o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas para assegurar que fica completamente
seco antes da próxima utilização.

Tópico relacionado
Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor
Ajustar o volume
Prevenção de operações de volume involuntárias
Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor na caixa de carregamento, assegure o
seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até que sequem completamente antes de iniciar o
carregamento.
Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazena o leitor na caixa de carregamento
quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

Tópico relacionado
Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor
Notas sobre o carregamento da bateria
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
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Ajustar o volume

Sugestão
Se os sensores de toque não reagirem ao toque, tente o seguinte procedimento.

Toque com a ponta dos seus dedos, em vez da almofada dos seus dedos.
Toque um pouco com mais força.

Se a orientação de voz estiver muito alta enquanto estiver a ouvir música no Modo de auscultadores, tente os seguintes
procedimentos.

Reduza o volume do leitor e, em seguida, aumente o volume do smartphone.

Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização acidental. Coloque ambas as unidades nos seus ouvidos e
mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida, mantenha pressionado o
botão ( ) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores de toque. Mantenha pressionado o
botão ( ) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume com os sensores de toque. Também pode
reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

Nota
Pode ajustar o volume apenas quando colocar ambas as unidades nos seus ouvidos.

Não pode ajustar o volume da orientação de voz.

Quando estiver a ouvir música armazenada no leitor (Modo de leitor), pode ajustar o volume apenas durante a reprodução.

Toque no sensor ( ) duas vezes rapidamente para aumentar o volume.  
Toque no sensor ( ) duas vezes rapidamente para diminuir o volume.

Se continuar a tocar no sensor (  ou ) mais de duas vezes rapidamente, pode aumentar ou diminuir o volume
continuamente.
Existem 31 níveis de volume, de 0 a 30 (volume predefinido: 10).

1
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Tópico relacionado
Prevenção de operações de volume involuntárias
Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Prevenção de operações de volume involuntárias

Podem ocorrer mudanças de volume involuntárias devido a fatores externos (tais como, fluxo de água ou bolhas
durante a natação) ou o movimento inesperado durante o exercício.  
Bloqueie os sensores de toque para evitar operações de volume involuntárias e manter um volume constante.

Para reativar operações de volume com os sensores de toque
Prima novamente o botão ( ) durante 2 segundos.
Ouve a orientação de voz: Tap function ON.  
Os sensores de toque serão reativados.

Sugestão
Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.1

Se a função Bluetooth estiver ligada, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar
a função Bluetooth.

2

Prima o botão ( ) durante 2 segundos.

Ouve a orientação de voz: Tap function OFF.  
Os sensores de toque serão bloqueados.

3

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
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Operação de volume em conformidade com as Diretivas Europeia e Coreana

Para os clientes europeus
Para clientes coreanos

A orientação de voz "Check the volume level" serve para proteger os seus ouvidos. Ouve esta orientação de voz
inicialmente depois de aumentar o volume para um nível prejudicial. Prima qualquer botão ou toque em qualquer um
dos sensores de toque para cancelar o alarme e o aviso.

Nota
Pode aumentar o volume depois de cancelar o alarme e o aviso.

Após o aviso inicial, o alarme e o aviso repetem-se todas as 20 horas acumuladas em que o volume esteja definido para um
nível que seja prejudicial para os seus ouvidos. Quando isto acontecer, o volume reduz-se automaticamente.

Se desligar o leitor depois de selecionar um elevado volume que possa danificar os tímpanos, o nível de volume será
automaticamente inferior quando ligar o leitor da próxima vez.

O alarme não toca quando o leitor estiver no modo de Auscultadores.

Tópico relacionado
Ajustar o volume
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
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O que pode fazer com a função BLUETOOTH®

O leitor utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth.
Com a tecnologia sem fios Bluetooth, pode fazer o seguinte:

Ouvir música num dispositivo Bluetooth sem fios.
Atender e desligar uma chamada de um smartphone sem fios.
Altere as definições do leitor utilizando Sony | Headphones Connect(aplicação de smartphone).
Execute operações de reprodução no leitor utilizando Sony | Music Center(aplicação de smartphone).

Ouvir música

Pode receber sinais de áudio de dispositivos Bluetooth (* 1) para desfrutar de música sem fios.
Não pode utilizar outros dispositivos para reproduzir música no leitor através de uma ligação Bluetooth.

Atender/desligar uma chamada

Pode atender ou desligar uma chamada telefónica através de uma ligação Bluetooth ativa.

Tópico relacionado
Ligar/desligar a função Bluetooth
Notas sobre a função Bluetooth

Smartphones, telemóveis, leitores de música, etc.* 1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Auscultadores estéreo sem fios
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Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez

Se ligar o leitor a um smartphone Android, pode ouvir música no smartphone. Antes de utilizar o leitor com um
smartphone Android, emparelhe o leitor e o smartphone. Este registo chama-se "emparelhamento". Depois de
emparelhar o leitor e o smartphone Android pela primeira vez, o leitor e o smartphone armazenam informações de
emparelhamento para si. Pode ligar facilmente o leitor ao smartphone Android após a primeira vez.

Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.1

Prima o botão ( ) durante 7 segundos.

A luz ( ) pisca duas vezes repetidamente. O emparelhamento é iniciado. Se o leitor não tem qualquer informação
de emparelhamento, o emparelhamento é iniciado automaticamente.

2

Ligue a função Bluetooth no smartphone.3

Toque no nome do modelo do leitor.4
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Sugestão
Se o smartphone tiver uma função de NFC, pode emparelhar e ligar os dispositivos ao encostá-los um ao outro.

Nota
Após um emparelhamento bem-sucedido, não tem de emparelhar os dispositivos novamente para ligações futuras entre os
mesmos.

Informações de emparelhamento são eliminadas nas seguintes situações. Emparelhe o leitor e o smartphone
Androidnovamente.

Um ou ambos o leitor e o smartphone são repostos para as definições de fábrica.
As informações de emparelhamento são eliminadas de um ou ambos o leitor e o smartphone (por exemplo, quando o leitor ou
o smartphone é reparado).

Se as informações de emparelhamento do smartphone Android forem eliminadas do leitor, mas as informações de
emparelhamento do leitor permanecerem no smartphone, elimine as informações do smartphone. Em seguida, registe o leitor e
o smartphone um no outro novamente.

O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone Android.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um smartphone Android pela primeira vez e posteriormente.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Consoante o smartphone utilizado, a procura pode começar automaticamente.
Se for necessária uma chave de acesso, introduza “0000”. Uma chave de acesso também pode ter o nome de
“código de acesso”, “código PIN”, “número PIN” ou “palavra-passe”.
Certifique-se de que o leitor e o smartphone estão emparelhados um com o outro. Quando a ligação for
estabelecida, a luz ( ) pisca por 5 segundos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Tópico relacionado
Ligar/desligar a função Bluetooth
Ligar o leitor a um smartphone emparelhado
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Notas sobre a função Bluetooth
Confirmar estados das luzes no leitor
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Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez

Se ligar o leitor a um iPhone, pode ouvir música no iPhone. Antes de utilizar o leitor com um iPhone, emparelhe o leitor
e o iPhone. Este registo chama-se "emparelhamento". Depois de emparelhar o leitor e o iPhone pela primeira vez, o
leitor e o iPhone armazenam informações de emparelhamento para si. Pode ligar facilmente o leitor ao iPhone após a
primeira vez.

Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.1

Prima o botão ( ) durante 7 segundos.

A luz ( ) pisca duas vezes repetidamente. O emparelhamento é iniciado. Se o leitor não tem qualquer informação
de emparelhamento, o emparelhamento é iniciado automaticamente.

2

Ligue a função Bluetooth no iPhone.3

Toque no nome do modelo do leitor.4
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Nota
Após um emparelhamento bem-sucedido, não tem de emparelhar os dispositivos novamente para ligações futuras entre os
mesmos.

Informações de emparelhamento são eliminadas nas seguintes situações. Emparelhe o leitor e o iPhonenovamente.
Um ou ambos o leitor e o iPhone são repostos para as definições de fábrica.
As informações de emparelhamento são eliminadas de um ou ambos o leitor e o iPhone (por exemplo, quando o leitor ou o
iPhone é reparado).

Se as informações de emparelhamento do iPhone forem eliminadas do leitor, mas as informações de emparelhamento do leitor
permanecerem no iPhone, elimine as informações do iPhone. Em seguida, registe o leitor e o iPhoneum no outro novamente.

O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do iPhone.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um iPhone pela primeira vez e posteriormente.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Tópico relacionado
Ligar/desligar a função Bluetooth
Ligar o leitor a um smartphone emparelhado
Notas sobre a função Bluetooth

Se for necessária uma chave de acesso, introduza “0000”. Uma chave de acesso também pode ter o nome de
“código de acesso”, “código PIN”, “número PIN” ou “palavra-passe”.
Certifique-se de que o leitor e o iPhone estão emparelhados um com o outro. Quando a ligação for estabelecida, a
luz ( ) pisca por 5 segundos.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Confirmar estados das luzes no leitor
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Ligações de um toque com um smartphone (NFC)

Quando encostar um smartphone compatível com NFC na caixa de carregamento, o leitor emparelha com o
smartphone. Pode estabelecer ou terminar uma ligação Bluetooth através de uma simples operação.

Smartphones compatíveis
Smartphones NFC compatíveis com Android4.1 ou posterior

NFC
A tecnologia NFC (Near Field Communication) permite comunicações de curta distância sem fios entre vários
dispositivos (por exemplo, smartphones e etiquetas de IC).
Pode executar as seguintes operações, ao encostar um smartphone compatível com NFC na marca N da caixa de
carregamento.

Emparelhar o leitor com o smartphone.
Estabelecer uma ligação Bluetooth.
Terminar uma ligação Bluetooth.

Desbloqueie o ecrã de smartphone.1

Ligue a função NFC no smartphone.

Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone.

2

Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.3

Se a função Bluetooth estiver desligada, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para ligar
a função Bluetooth.

A luz ( ) pisca lentamente. Se o leitor estiver em ambos os seus ouvidos, a luz ( ) não acende. Ouve a
orientação de voz em vez disso.

4

Encoste a marca N do smartphone ( ) à marca N da caixa de carregamento ( ).

Mantenha a caixa de carregamento e o smartphone encostados até o smartphone responder.
Se não encontrar a marca N no smartphone, consulte o manual do utilizador do smartphone.

5
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Para desligar o leitor do smartphone
Enquanto o leitor estiver fora da caixa de carregamento e a alimentação estiver ligada, encoste a marca N do
smartphone ( ) na marca N da caixa de carregamento ( ) novamente.
Quando desligar o leitor de um smartphone ao encostar os dispositivos, o leitor comuta para o modo de Leitor.

Sugestão
Se não conseguir ligar o leitor ao smartphone, tente os seguintes procedimentos:

Se o ecrã do smartphone estiver bloqueado, desbloqueie o ecrã.
Mova o smartphone lentamente sobre a marca N da caixa de carregamento ( ).
Se o smartphone estiver dentro de uma bolsa, retire-o da bolsa.

Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Tópico relacionado
Ligar e desligar o leitor
Ligar/desligar a função Bluetooth
Notas sobre a função Bluetooth
Confirmar estados das luzes no leitor

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Siga as instruções no ecrã do smartphone para concluir o emparelhamento e a ligação.

Quando liga o leitor ao smartphone, a luz ( ) pisca rapidamente por 5 segundos. Em seguida, a luz ( ) pisca
lentamente a cada 5 segundos.

6

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Ligar o leitor a um smartphone emparelhado

Se emparelhou o leitor a um smartphone anteriormente, o leitor está registado no smartphone. Pode ligar o leitor ao
smartphone facilmente.

Sugestão
Quando o leitor estabelecer ligação ao smartphone, o nome do modelo do leitor aparece no ecrã do smartphone. Se o leitor não
estiver ligado, toque no nome de modelo.

Para ouvir música armazenada no leitor enquanto o leitor estiver ligado ao smartphone, mude para o Modo de leitor, premindo o
botão ( ) 3 vezes rapidamente.

Se a ligação falhar, tente os seguintes procedimentos.
Desligue a função Bluetooth do leitor e, em seguida, ligue-a novamente.
Desligue a função Bluetooth do smartphone e, em seguida, ligue-a novamente.

Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Vídeo instrutivo

Ligue a função Bluetooth do último smartphone ligado.1

Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.2

Se a função Bluetooth estiver desligada, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para ligar
a função Bluetooth.

O leitor liga-se ao último smartphone ligado.
A luz ( ) pisca por 5 segundos.
Se tiver colocado o leitor nos seus ouvidos e ligado a função Bluetooth, ouvirá a orientação de voz em vez disso.

3
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O filme seguinte mostra-lhe como ligar o leitor a um smartphone pela primeira vez e posteriormente.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Tópico relacionado
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Notas sobre a função Bluetooth
Confirmar estados das luzes no leitor
Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Ligar/desligar a função Bluetooth

Para desligar a função Bluetooth
Prima novamente o botão ( ) durante 2 segundos. A cor da luz ( ) muda e a luz pisca uma vez a cada 5 segundos.
Se tiver colocado o leitor nos seus ouvidos e ligado a função Bluetooth, ouvirá a orientação de voz em vez disso.

Sugestão
A duração da bateria diminui consideravelmente quando a função Bluetooth estiver ativa.

Quando ligar o leitor a um dispositivo Bluetooth, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Para mudar para o
Modo de leitor, prima o botão ( ) 3 vezes rapidamente. Quando o leitor entra no Modo de leitor, a reprodução no dispositivo
Bluetooth para automaticamente.

Mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos enquanto o leitor estiver ligado para ligar a função
Bluetooth.

A luz ( ) pisca lentamente enquanto o leitor procura o dispositivo Bluetooth. O leitor estabelece ligação ao último
dispositivo Bluetooth ligado automaticamente e, em seguida, a luz ( ) pisca por 5 segundos.
Se tiver colocado o leitor nos seus ouvidos e ligado a função Bluetooth, ouvirá a orientação de voz em vez disso.

1
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Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Tópico relacionado
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um smartphone emparelhado
Notas sobre a função Bluetooth
Reproduzir música de um smartphone
Confirmar estados das luzes no leitor
Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Reproduzir música de um smartphone

Pode reproduzir música armazenada num smartphone através de uma ligação Bluetooth.

Sugestão
Se o volume de reprodução for demasiado baixo ou quase inaudível, ajuste o volume no smartphone. Se o volume continuar
demasiado baixo, aumente o volume no leitor.

Para ouvir música armazenada no leitor enquanto o leitor estiver ligado a um smartphone, prima o botão ( ) 3 vezes
rapidamente para mudar para o Modo de leitor.

Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Se a orientação de voz estiver muito alta para reproduzir música, tente os seguintes procedimentos.
Reduza o volume do leitor e, em seguida, aumente o volume do smartphone.

Nota
Consoante o smartphone ou a aplicação, poderá não ser capaz de reproduzir música com o leitor. Neste caso, reproduza música
ao utilizar o smartphone.

Dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente de rede e condições envolventes, pode ouvir ruído ou o som pode ser
interrompido.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como reproduzir música num smartphone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Enquanto ambas as unidades do leitor estiverem nos seus ouvidos, mantenha pressionado o botão ( )
durante 2 segundos para ligar a função Bluetooth.

O leitor liga-se automaticamente ao último smartphone ligado. Em seguida, ouve a orientação de voz.

1

Prima o botão ( ) para iniciar a reprodução.

A reprodução de música do smartphone começa. Para fazer uma pausa na reprodução, prima o botão ( ).

2
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Tópico relacionado
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um smartphone emparelhado
Notas sobre a função Bluetooth
Confirmar estados das luzes no leitor
Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som
Ajustar o volume
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som

Quando o leitor estiver ligado a um smartphone, pode selecionar uma das seguintes fontes de som.

Modo de leitor

Pode ouvir música no leitor.
Enquanto ouve música no leitor, pode atender ou desligar uma chamada no smartphone.

Modo de auscultadores

Pode ouvir música num smartphone com o leitor.
Pode atender ou desligar uma chamada do smartphone.

Sugestão
Quando ligar o leitor a um smartphone, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Quando alterar a fonte de
som de um smartphone para o leitor, a reprodução no smartphone para automaticamente.

Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Nota
Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:

Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.

Se utilizar o leitor no Modo de leitor enquanto a função Bluetooth estiver ligada, o tempo de reprodução é mais curto do que
quando a função Bluetooth está desligada.

Pode mudar a fonte de som apenas enquanto o leitor e o smartphone estiverem ligados um ao outro.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como mudar as fontes de som e como executar operações de reprodução.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Prima o botão ( ) 3 vezes rapidamente enquanto a função Bluetooth estiver ativa.

Sempre que premir o botão ( ) 3 vezes rapidamente, o modo alterna. Ouve a orientação de voz: Player mode ou
Headphone mode

1
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Tópico relacionado
Reproduzir música de um smartphone
Reproduzir música no leitor
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Notas sobre a função Bluetooth

Neste tópico, [dispositivos Bluetooth] refere-se a todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth.
Os dispositivos compatíveis com Bluetooth são dispositivos áudio, smartphones, etc. que suportam a função Bluetooth.

Dependendo do dispositivo Bluetooth, ambiente de rede e condições envolventes, pode ouvir-se ruído ou o som
pode ser interrompido. Para otimizar as comunicações Bluetooth, observe o seguinte.

Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth tanto quanto possível. A norma Bluetooth suporta distâncias até 10
metros .
Rode a antena Bluetooth na direção do dispositivo Bluetooth ligado.
Não bloqueie a antena com um objeto metálico.
Não bloqueie a antena com uma parte do corpo como uma mão.
Não bloqueie a antena ao colocar o leitor dentro de uma mochila ou mala de ombro.
Não bloqueie a antena ao utilizar o leitor num local cheio de pessoas.
Evite áreas com emissão de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, fornos micro-ondas, telemóveis, dispositivos
de jogo móveis ou ambientes de rede sem fios.

Devido a uma caraterística da tecnologia sem fios Bluetooth, o som pode atrasar-se ligeiramente.
A radiação do Bluetooth pode afetar o funcionamento dos dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o leitor e outros
dispositivos Bluetooth nos locais seguintes.

em hospitais
junto a bancos prioritários em comboios
em aviões
em locais onde existam gases inflamáveis (estações de combustível, etc.)
junto a portas automáticas
junto a alarmes de incêndio

O leitor suporta funções de segurança que cumprem a norma Bluetooth. A Sony não terá qualquer responsabilidade
por fugas de informação que ocorram em resultado da ligação Bluetooth.
Mesmo que um dispositivo Bluetooth esteja em conformidade com a norma, todas as ligações e as operações
corretas não são garantidas.
Dependendo do dispositivo Bluetooth, pode demorar algum tempo para estabelecer uma ligação Bluetooth.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Notas sobre reproduzir música a partir de um smartphone

Devido às caraterísticas da tecnologia Bluetooth, o corpo pode bloquear as ondas de rádio. Por isso, o som do
smartphone poderá ser interrompido.

A unidade esquerda do leitor dispõe de uma antena Bluetooth integrada. Se o som for interrompido, tente os
seguintes procedimentos:

Transporte o smartphone no lado esquerdo à frente do seu corpo.
Rode o smartphone.

Nota
Para mais informações sobre como colocar a smartphone no seu corpo, consulte o manual do utilizador do smartphone.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Atender/desligar uma chamada

Pode atender uma chamada no seu smartphone. É necessário estabelecer uma ligação Bluetooth entre o leitor e o
smartphone antecipadamente.

Sugestão
Enquanto estiver a falar ao telefone, o Modo de som ambiente está desligado. Quando desligar a chamada, o Modo de som
ambiente é automaticamente ligado novamente.

Coloque o leitor em ambos os seus ouvidos quando atender ou desligar uma chamada.

Nota
Não cubra as peças do microfone ( ) com as suas mãos ou outros objetos quando falar para o leitor.

O leitor suporta apenas chamadas recebidas normais. O leitor não suporta aplicações de chamadas para smartphones e os
computadores.

Tópico relacionado
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um smartphone emparelhado
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Notas sobre o volume das chamadas em smartphones
Rejeitar uma chamada

Prima o botão ( ) para atender uma chamada.1

Prima o botão ( ) para desligar a chamada.2

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Rejeitar uma chamada

Quando o leitor está ligado a um smartphone, pode rejeitar uma chamada com o leitor.
Pode rejeitar uma chamada apenas quando colocar ambas as unidades nos seus ouvidos.

Tópico relacionado
Atender/desligar uma chamada

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Prima o botão ( ) durante 2 segundos quando receber uma chamada.1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Notas sobre o volume das chamadas em smartphones

O volume da música e o volume das chamadas são independentes um do outro. Pode ajustar o volume das chamadas
enquanto estiver a falar ao telefone. Quando desligar a chamada, o volume regressa ao nível para a música.
Se a função AVLS estiver ativa, o leitor mantém o volume das chamadas num nível moderado.

Tópico relacionado
Atender/desligar uma chamada
Limitar o volume
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Utilizar a função de assistente de voz (Google app)

Quando utilizar a funcionalidade Google app que vem instalada num smartphone Android, pode utilizar o smartphone
Android ao falar para os microfones do leitor. Ligue o leitor ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth
antecipadamente.
Quando utilizar a Google app, ouve a voz a partir do smartphone através de ambas as unidades.

Nota
Mesmo se ativar a definição [Ok Google] no smartphone Android, não pode iniciar a Google app dizendo "Ok Google" para o
microfone do leitor.

Para obter detalhes sobre a Google app, consulte as instruções de utilização ou o sítio Web de suporte para o smartphone
Android.

Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função de assistente de voz apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

1

Ajuste o assistente e as definições de entrada de voz no Google app.

No smartphone Android, selecione [Settings] – [Apps] e, em seguida, selecione o ícone de engrenagem no visor.
Selecione o menu na seguinte ordem.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Em seguida, defina [Assist app] para Google app. 
Talvez necessite da versão mais recente do Google app.
O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do smartphone
Android.

2

Ligue o leitor ao smartphone Android através de uma ligação Bluetooth.3

Enquanto o smartphone Android estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha
pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para ativar a Google app.

A Google app ativa e ouve um som de arranque.

4

Efetue um pedido à Google app através dos microfones do leitor.

Para obter detalhes sobre a Google app (tais como aplicações que funcionam com a Google app), consulte as
instruções de utilização do smartphone Android.
Se não houver nenhuma atividade durante um determinado período de tempo, a entrada de áudio é desativada.

5
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Pode não conseguir ativar a Google app do leitor, consoante as especificações do smartphone Android.

Dependendo do modelo do smartphone Android, pode não ouvir os seguintes sons de aplicações.
O som de arranque
A primeira parte do som de resposta

Tópico relacionado
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
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O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Utilizar a função de assistente de voz (Siri)

Quando utilizar a funcionalidade Siri que vem equipada com o iPhone, pode utilizar o iPhone ao falar para os
microfones do leitor. Ligue o leitor ao iPhone através de uma ligação Bluetooth antecipadamente.
Quando utilizar a Siri, ouve a voz a partir do iPhone através de ambas as unidades.

Nota
Mesmo se ativar a definição [Hey Siri] no iPhone, não é possível iniciar a Siri dizendo "Hey Siri" para o microfone do leitor.

Para obter detalhes sobre a Siri, consulte o Manual do utilizador ou o sítio Web de suporte para o iPhone.

Dependendo do modelo do iPhone, pode não ouvir os seguintes sons de aplicações.
O som de arranque
A primeira parte do som de resposta

Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função de assistente de voz apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

1

Ligue a Siri.

No iPhone, selecione [Settings] – [Siri & Search].
Em seguida, ative [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].
O procedimento acima é um exemplo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do iPhone.

2

Ligue o leitor ao iPhone através de uma ligação Bluetooth.3

Enquanto o iPhone estiver no modo de espera ou a reproduzir música, mantenha pressionado o botão ( )
durante 2 segundos para ativar a Siri.

A Siri ativa e ouve um som de arranque.

4

Efetue um pedido à Siri através dos microfones do leitor.

Para obter detalhes sobre a Siri (tais como aplicações que funcionam com a Siri), consulte o Manual de utilizador
do iPhone.
Se não houver nenhuma atividade durante um determinado período de tempo, a entrada de áudio é desativada.

5
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Tópico relacionado
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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O que pode fazer com as aplicações do smartphone

As aplicações Sony | Headphones Connect e Sony | Music Center estão disponíveis para smartphones para utilizar o
leitor. Quando liga o smartphone e o leitor através da função Bluetooth, pode fazer o seguinte com as aplicações.

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Sugestão
As operações das aplicações dependem do dispositivo de áudio. As especificações de aplicação e o design do ecrã podem ser
alteradas sem aviso prévio.

Função Leitor Sony | Headphones
Connect

Sony | Music
Center

Reprodução de
música

Iniciar a reprodução ou efetuar pausa —

Avançar para o início da faixa atual ou faixa
anterior

—

Avançar rapidamente ou retroceder
rapidamente

— —

Ajustar o volume —

Alterar o modo de reprodução
(Repetição/Aleatória)

— —

Alterar a gama de reprodução (lista de
reprodução/pasta/álbum)

— —

Mudar a fonte de som (Auscultadores/Leitor) —

Definições

Alterar as definições do Equalizador — —

Ligar ou desligar o Modo de som ambiente —

Selecionar o Modo de som ambiente — —

Ligar ou desligar as Definições de som rápidas —

Para alterar as configurações de Definições de
som rápidas

— —

Selecionar a qualidade de reprodução sem fios — —

Ligar ou desligar a função AVLS — —

Reinicializar e reformatar o leitor — —
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Tópico relacionado
Ajustar o volume
Utilizar o Modo de som ambiente
Utilização das definições de som rápidas

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Instalar o Sony | Headphones Connect

Tópico relacionado
O que pode fazer com as aplicações do smartphone

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Transfira o Sony | Headphones Connect a partir da loja Google Play ou da App Store e instale a aplicação
no smartphone.

Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

Depois de instalar a aplicação, inicie o Sony | Headphones Connect.2

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Instalar o Sony | Music Center

Tópico relacionado
O que pode fazer com as aplicações do smartphone

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Transfira o Sony | Music Center a partir da loja Google Play ou da App Store e instale a aplicação no
smartphone.

Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.
http://www.sony.net/smcqa/

1

Depois de instalar a aplicação, inicie o Sony | Music Center.2

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Preparar conteúdo de música

Antes de transferir o conteúdo de música para o leitor, tem de preparar o conteúdo.
Este tópico inclui instruções para as seguintes operações.

Importar conteúdo de música de um CD de áudio para o Music Center for PC.
Importar conteúdo de música armazenado num computador para o Music Center for PC.
Importar conteúdo de música armazenado num dispositivo multimédia externo para um computador
Comprar conteúdo de música de serviços de música online.

As instruções seguintes são para operações com o Music Center for PC. O Music Center for PC é a aplicação
recomendada para o leitor. Instale o Music Center for PC antecipadamente.

Sugestão
Antes de ligar o leitor ao smartphone através de uma ligação Bluetooth, tem de preparar o conteúdo de música no smartphone
através de um dos seguintes métodos.

Transferir conteúdo de música de um computador para o smartphone
Adquirir o conteúdo de música no smartphone através da internet
Utilizar um serviço de transmissão em sequência para smartphone

Para obter mais informações, consulte as informações de Ajuda para o smartphone ou aplicações.

Nota
O conteúdo de música importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Content Transfer.

Importar conteúdo de música de um CD de áudio para o Music Center for PC

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.1.

Inicie o Music Center for PC.2.

Clique em [CD] em [Importar] na barra lateral.3.

Introduza um CD de áudio na unidade multimédia do computador.
O conteúdo de música do CD de áudio aparece no ecrã Music Center for PC.
Pode alterar a definição de formato para importar CDs, se necessário. Clique em  ao lado de  e, em seguida,
selecione um formato de ficheiro de [Definições de importação de CD].

Para uma qualidade de som mais elevada: FLAC
Para uma qualidade de som normal: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Adicione marcas de seleção ao conteúdo de música que pretende importar.5.

Clique em [Importar] para começar a importar conteúdos de música.
Para cancelar a importação, clique em [Parar].

6.
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Sugestão
Também pode utilizar o iTunes em vez do Music Center for PC para importar os CD de áudio.

Importar conteúdo de música armazenado num computador para o Music Center for PC

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Importar conteúdo de música armazenado num dispositivo multimédia externo para um
computador

Utilize um dispositivo multimédia externo com o conteúdo de música.
As instruções seguintes são para o Explorador do Windows. Se estiver a utilizar um computador Mac, utilize o Finder.

Comprar conteúdo de música de serviços de música online

Pode adquirir o conteúdo de música de serviços de música online.
Consulte o manual de serviço do fornecedor utilizado. Cada fornecedor de serviços tem diferentes procedimentos de
transferência, formatos de ficheiro compatíveis e métodos de pagamento. Tenha em atenção que o fornecedor de
serviços pode optar por suspender ou cancelar o serviço sem aviso prévio.

Tópico relacionado
Instalar o Music Center for PC (Windows)
Instalar o Content Transfer (Mac)
Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC
Transferir conteúdo com o Explorador do Windows
Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer
Transferir conteúdo com o MacFinder
Reproduzir música no leitor

Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.1.

Inicie o Music Center for PC.2.

Clique em  (menu) na parte superior esquerda do ecrã Music Center for PC. Em seguida, selecione o método de
importação do menu [Ficheiro].

3.

Especifique pastas ou ficheiros para o conteúdo de música que pretende importar.4.

Inicie a importação de conteúdos de música.5.

Ligue o dispositivo multimédia externo a um computador.1.

Abra o dispositivo multimédia externo no Explorador do Windows.2.

Abra a pasta [Música] do computador no Explorador do Windows.3.

Arraste e largue as pastas ou os ficheiros do dispositivo multimédia externo para a pasta [Música] no computador.4.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC

Pode transferir o conteúdo de música armazenado num computador Windows para o leitor via Music Center for PC.
As ilustrações e os procedimentos operacionais são exemplos quando estiver a utilizar Music Center for PCVersão 2.0.

Nota
Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o
computador a uma fonte de alimentação de CA.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Nota
Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados
podem ficar danificados.

O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.

Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.
Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.1

Inicie o Music Center for PC.2

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador através de USB.

3

Selecione o dispositivo ligado de [Transferir e gerir] na barra lateral do ecrã Music Center for PC.

O ecrã de transferência para o leitor será apresentado no lado direito.
Uma lista de conteúdo de música no Music Center for PC será apresentada no lado esquerdo.

4

Selecione álbuns ou faixas do lado esquerdo.5

Clique em  para transferir.6
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Enquanto estiver a transferir ou a importar conteúdo de música no Music Center for PC, certifique-se de que o computador não
entra no modo de suspensão ou no modo de espera.
Os dados podem perder-se ou o Music Center for PC pode não reiniciar normalmente.

Tópico relacionado
Instalar o Music Center for PC (Windows)
Preparar conteúdo de música
Transferir conteúdo com o Explorador do Windows
Reproduzir música no leitor
Formatos suportados

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Transferir conteúdo com o Explorador do Windows

Pode transferir o conteúdo de música diretamente, arrastando e largando-o no Explorador do Windows.

Nota
Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o
computador a uma fonte de alimentação de CA.

Sugestão
Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador através de USB.

1

Abra a pasta [HEADSET] como se segue.

Windows 10: 
Abra o [Explorador de Ficheiros] no menu [Iniciar]. Selecione [HEADSET] no painel esquerdo.
Windows 8.1: 
Abra o [Explorador de Ficheiros] no [Ambiente de trabalho]. Selecione [HEADSET] na lista em [Este PC].
Windows 7: 
Selecione [Iniciar], [Computador] e, em seguida, [HEADSET].

2

Abra a pasta [MUSIC] no [HEADSET].3

Arraste e largue os ficheiros ou as pastas no computador para a pasta [MUSIC].

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do
computador.

4
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Nota
Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não conseguir reproduzir os ficheiros.

Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).
Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC].
Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida).
Não formate a memória do leitor no computador.

O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

Não desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador enquanto as luzes no leitor estiverem a piscar. Caso contrário,
os dados a transferir ou a guardar no leitor podem ficar danificados. Se a caixa de carregamento e o leitor forem desligados do
computador durante a transferência de ficheiros, ficheiros desnecessários podem ficar no leitor. Se o problema ocorrer, transfira
os ficheiros utilizáveis de volta para o computador e reformate o leitor.

A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.

Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.
Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

Tópico relacionado
Preparar conteúdo de música
Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC
Reproduzir música no leitor
Formatos suportados

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Importar conteúdo do leitor para o Music Center for PC

As ilustrações e os procedimentos operacionais são exemplos quando estiver a utilizar Music Center for PC Versão 2.0.

Nota
Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o
computador a uma fonte de alimentação de CA.

Para obter informações sobre o procedimento, consulte [Como utilizar] no sítio Web de apoio Music Center for PC.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Nota
Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados
podem ficar danificados.

O conteúdo de música importado está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.

Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.

Utilize um computador com o Music Center for PC instalado.1

Inicie o Music Center for PC.2

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador através de USB.

3

Selecione o dispositivo ligado de [Transferir e gerir] na barra lateral do ecrã Music Center for PC.

O ecrã de transferência para o leitor será apresentado no lado direito.
Uma lista de conteúdo de música no Music Center for PC será apresentada no lado esquerdo.

4

Clique em [Gerir músicas no dispositivo] para apresentar a lista de conteúdo de música no leitor.5

Selecione o conteúdo de música que deseja importar para o Music Center for PC.6

Clique no conteúdo de música com o botão direito para selecionar [Importar para PC].7
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Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

Tópico relacionado
Instalar o Music Center for PC (Windows)
Reproduzir música no leitor
Formatos suportados

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer

Pode utilizar o Content Transfer. Não é possível transferir conteúdo de música com proteção de direitos de autor.

Nota
Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o
computador a uma fonte de alimentação de CA.

Utilize um computador com o Content Transfer instalado.1

Inicie o Content Transfer.2

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador através de USB.

3

Abra o Finder ou o iTunes. Em seguida, selecione o conteúdo de música.4

Arraste e largue o conteúdo de música no Content Transfer.

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do
computador.

5
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Sugestão
Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

Nota
A operação pode não ser garantida dependendo da versão do iTunes.

Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida). Caso contrário, os dados
podem ficar danificados.

O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.

Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.
Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

Tópico relacionado
Instalar o Content Transfer (Mac)
Preparar conteúdo de música
Reproduzir música no leitor
Formatos suportados

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Transferir conteúdo com o MacFinder

Pode transferir o conteúdo de música diretamente, arrastando e largando-o no Finder. Não é possível transferir
conteúdo de música com proteção de direitos de autor.

Nota
Se ligar o leitor a um computador equipado com bateria através da caixa de carregamento, a bateria do computador esgota.
Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento durante um longo período de tempo, ligue o
computador a uma fonte de alimentação de CA.

Sugestão
Consulte [Formatos suportados] para obter mais informações sobre os formatos de ficheiro compatíveis.

Nota
Observe as seguintes precauções. Caso contrário, o leitor pode não conseguir reproduzir os ficheiros.

Não altere os nomes das pastas de raiz (como [MUSIC]).
Não transfira os ficheiros para pastas que não [MUSIC].

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador através de USB.

1

Selecione [HEADSET] na barra lateral do Finder.2

Abra a pasta [MUSIC] no [HEADSET].3

Arraste e largue os ficheiros ou as pastas ( ) na pasta [MUSIC] ( ) no [HEADSET].

Certifique-se de que a transferência está concluída. Em seguida, desligue a caixa de carregamento e o leitor do
computador.

4
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Não desligue o Cabo USB Type-C durante a transferência de dados (Cabo USB Type-C: fornecida).
Não formate a memória do leitor no computador.

O conteúdo de música transferido está limitado apenas para uso privado. A utilização de conteúdo de música para outros fins
requer a autorização dos detentores dos direitos de autor.

Não desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador enquanto as luzes no leitor estiverem a piscar. Caso contrário,
os dados a transferir ou a guardar no leitor podem ficar danificados. Se a caixa de carregamento e o leitor forem desligados do
computador durante a transferência de ficheiros, ficheiros desnecessários podem ficar no leitor. Se o problema ocorrer, transfira
os ficheiros utilizáveis de volta para o computador e reformate o leitor.

A utilização de um hub USB só é garantida se utilizar um hub USB com alimentação própria e um logótipo autorizado.

Quando o leitor estiver ligado a um computador através da caixa de carregamento, observe as seguintes precauções. Caso
contrário, o leitor pode não funcionar corretamente.

Não ligue o computador.
Não reinicie o computador.
Não ative o computador a partir do modo de suspensão.
Não encerre o computador.

Tópico relacionado
Instalar o Content Transfer (Mac)
Preparar conteúdo de música
Reproduzir música no leitor
Formatos suportados

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Criar uma lista de reprodução num computador

Não pode criar uma lista de reprodução com o leitor. Crie uma lista de reprodução num computador e transfira-a para o
leitor.

Windows:
Crie uma lista de reprodução com o Music Center for PCe transfira-a para o leitor.
Crie uma lista de reprodução com o iTunes. Importe a lista de reprodução e transfira-a para o leitor com o Music
Center for PC.

Mac:
Crie uma lista de reprodução com o iTunes e transfira-a para o leitor com o Content Transfer.

Sugestão
Para obter instruções detalhadas, consulte as informações de ajuda online para cada aplicação.

Tópico relacionado
Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC
Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer
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Notas sobre a transferência de conteúdo de um computador

Arraste e largue ficheiros de música na pasta correta como mostrado nas ilustrações seguintes.
O leitor pode reproduzir ficheiros de música armazenados do primeiro ao oitavo nível de cada pasta.

Nota
Não mude o nome das seguintes pastas predefinidas. Caso contrário, o leitor não reconhece as pastas.

MUSIC

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som

Quando o leitor estiver ligado a um smartphone, pode selecionar uma das seguintes fontes de som.

Modo de leitor

Pode ouvir música no leitor.
Enquanto ouve música no leitor, pode atender ou desligar uma chamada no smartphone.

Modo de auscultadores

Pode ouvir música num smartphone com o leitor.
Pode atender ou desligar uma chamada do smartphone.

Sugestão
Quando ligar o leitor a um smartphone, o leitor entra no Modo de auscultadores automaticamente. Quando alterar a fonte de
som de um smartphone para o leitor, a reprodução no smartphone para automaticamente.

Se desligar o leitor enquanto a função Bluetooth estiver ativa, a função Bluetooth é ligada automaticamente da próxima vez que
ligar o leitor.

Nota
Ouve a orientação de voz nas seguintes situações:

Ambas as unidades estão nos seus ouvidos.
Apenas a unidade esquerda está no seu ouvido.

Se utilizar o leitor no Modo de leitor enquanto a função Bluetooth estiver ligada, o tempo de reprodução é mais curto do que
quando a função Bluetooth está desligada.

Pode mudar a fonte de som apenas enquanto o leitor e o smartphone estiverem ligados um ao outro.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como mudar as fontes de som e como executar operações de reprodução.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Prima o botão ( ) 3 vezes rapidamente enquanto a função Bluetooth estiver ativa.

Sempre que premir o botão ( ) 3 vezes rapidamente, o modo alterna. Ouve a orientação de voz: Player mode ou
Headphone mode

1
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Tópico relacionado
Reproduzir música de um smartphone
Reproduzir música no leitor
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Reproduzir música no leitor

Tem de transferir conteúdo de música de um computador para o leitor antecipadamente.

Windows:
Utilize o Music Center for PC para transferir ficheiros de música de um CD ou do computador para o leitor.

Arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer para o leitor.

Mac:
Utilize o Content Transfer para transferir ficheiros de músicas do iTunespara o leitor.

Arraste e largue ficheiros de música do Finder para o leitor.

Para avançar para a próxima faixa
Prima o botão ( ) duas vezes rapidamente.

Para avançar para o início da faixa atual ou faixa anterior
Prima o botão ( ) 3 vezes rapidamente.

Sugestão
Depois de o leitor reproduzir a última faixa, o leitor reinicia automaticamente a reprodução a partir da primeira faixa por ordem
sequencial.

Pode ouvir música no leitor mesmo quando a função Bluetooth estiver ligada (Modo de leitor). Prima o botão ( ) rapidamente 3
vezes para mudar para o Modo de leitor. Tenha em atenção que o tempo de reprodução será mais curto do que quando desligar
a função Bluetooth e ouvir música no leitor. Pode mudar o modo apenas quando o leitor estiver ligado ao smartphone através da
função Bluetooth.

Pode também utilizar o leitor para ouvir as seguintes fontes de música no smartphone através de uma ligação Bluetooth.
Ficheiros de música transferidos para o smartphone
Serviços de transmissão em sequência

Pode utilizar o Sony | Music Center para executar as seguintes operações. Instale o Sony | Music Centerno smartphone. Em
seguida, ligue o leitor ao smartphone através de uma ligação Bluetooth.

Se a função Bluetooth estiver ativa, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar
a função Bluetooth.

1

Prima o botão ( ) para iniciar a reprodução.

Prima novamente o botão ( ) para interromper a reprodução.

2
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Navegar e selecionar faixas no leitor
Retroceder/avançar rapidamente
Alterar a gama de reprodução (lista de reprodução/pasta/álbum)
Repita a reprodução/reprodução aleatória/reprodução de repetição de uma faixa, etc.

Nota
Dependendo de como transferiu as faixas para o leitor, o leitor pode reproduzir faixas numa ordem diferente da ordem das faixas
no computador. Para especificar a ordem das faixas, crie uma lista de reprodução com o Music Center for PC ou o iTunes e
transfira-a para o leitor.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como reproduzir música no leitor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Tópico relacionado
Criar uma lista de reprodução num computador
Ligar e desligar o leitor
Instalar o Music Center for PC (Windows)
Preparar conteúdo de música
Transferir o conteúdo de um computador Windows com o Music Center for PC
Transferir conteúdo com o Explorador do Windows
Transferir o conteúdo de um computador Mac com o Content Transfer
Transferir conteúdo com o MacFinder
Ajustar o volume
Selecionar o leitor ou um smartphone como a fonte de som
Instalar o Sony | Music Center
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Eliminar ficheiros de música do leitor

Não pode eliminar ficheiros de música com o leitor. Ligue o leitor ao computador através da caixa de carregamento. Em
seguida, utilize as seguintes aplicações para eliminar ficheiros de música.

 
Windows: Utilize o Windows Explorer ou o Music Center for PC.
Mac: Utilize o Mac Finder ou o Content Transfer.

Sugestão
Existem músicas de amostra pré-instaladas no leitor. Utilize a aplicação num computador para eliminar a música de amostra.

Nota
Quando eliminar ficheiros de música com um computador, não elimine nem mude o nome da pasta de origem (como [MUSIC]).
Caso contrário, o leitor não reconhece os ficheiros de música.
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O que é o modo de som ambiente?

O modo de som ambiente usa os microfones incorporados em ambas as unidades do leitor para permitir ouvir som
ambiente mesmo quando utilizar o leitor.Preste atenção aos sons à sua volta para desfrutar da música em segurança.

Nota
O modo de som ambiente permite-lhe ouvir o som ambiente mesmo quando utilizar o leitor.No entanto, note que este modo não
lhe permite ouvir todos os sons à sua volta. O som ambiente pode não ser ouvido bem dependendo do ambiente envolvente, do
tipo de música a ser reproduzida no leitor ou do nível de volume. Tenha muito cuidado quando utilizar o leitor em lugares onde a
incapacidade de ouvir o som ambiente possa ser perigosa (como por exemplo em estradas com carros ou bicicletas).

O mode de som ambiente pode não funcionar corretamente se utilizar o leitor com almofadas dos auriculares que não encaixam
nos seus ouvidos. Utilize almofadas dos auriculares de tamanho adequado para se encaixarem confortavelmente nos seus
ouvidos.

Tópico relacionado
Utilizar o Modo de som ambiente
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Utilizar o Modo de som ambiente

Para desligar o Modo de som ambiente

 

Para selecionar outro Modo de som ambiente
Pode selecionar o Modo de som ambiente apropriado no Sony | Headphones Connect.
Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Sugestão
Depois de mudar a definição do Modo de som ambiente no Sony | Headphones Connect, a definição fica armazenada no leitor.
Depois de alterar a definição, a definição ativa sempre que ligar o Modo de som ambiente no leitor. A definição permanece ativa
mesmo quando ouvir faixas noutro smartphone.

Nota
Mesmo que desligue o leitor, o modo selecionado é armazenado.

Apenas pode ouvir a orientação de voz ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos.

Quando utilizar o leitor de falar num smartphone através da função Bluetooth, o Modo de som ambiente não funciona.

Pode não ouvir o som ambiente claramente quando utilizar as Almofadas dos auriculares para natação. Neste caso, mude para
as almofadas dos auriculares padrão.

O som ambiente não consegue ser ouvido bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente nas partes à volta
dos botões contra um pano seco cerca de 30 vezes. Em seguida, deixe o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante
2 a 3 horas. Certifique-se de que o leitor está completamente seco antes da próxima utilização.

Prima o botão ( ) para ligar o Modo de som ambiente.
Ouve a orientação de voz: Ambient Sound ON.
O Modo de som ambiente é ligado.

1

Prima o botão ( ).
Ouve a orientação de voz: Ambient Sound OFF.
O Modo de som ambiente é desligado.

1.
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Tópico relacionado
O que é o modo de som ambiente?
Instalar o Sony | Headphones Connect
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Utilização das definições de som rápidas

As definições de som rápidas permitem-lhe utilizar as definições de som mais facilmente de acordo com a situação em
que utilizar o leitor.
As definições de som rápidas aplicam as seguintes definições ao leitor.

Equalizador
Modo de som ambiente

Para desligar as definições de som rápidas
Prima o botão novamente ( ) duas vezes rapidamente.
Ouve a orientação de voz: Quick Sound Settings OFF.
As definições de som rápidas são desligadas.

Para alterar as configurações de definições de som rápidas
Pode utilizar o Sony | Headphones Connect para selecionar os tipos de equalizador e o modo de som ambiente.
Para obter informações sobre Sony | Headphones Connect, consulte o seguinte URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nota
Apenas pode ouvir a orientação de voz ao colocar o leitor no seu ouvido esquerdo ou em ambos os seus ouvidos.

Tópico relacionado
Instalar o Sony | Headphones Connect

Prima o botão ( ) duas vezes rapidamente para ligar as definições de som rápidas.

Ouve a orientação de voz: Quick Sound Settings ON.
As definições de som rápidas são ligadas.

1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Limitar o volume

A função AVLS (Automatic Volume Limiter System) reduz o risco de danos nos seus ouvidos devido aos volumes altos.
A função AVLS limita o volume máximo. AVLS tem as seguintes funcionalidades.

AVLS limita o volume para um determinado nível.
AVLS impede que perturbe as outras pessoas devido aos volumes altos.
AVLS permite-lhe ouvir com um volume mais confortável.

Para desligar a função AVLS
Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos. Enquanto mantém pressionado o botão ( ), toque no sensor (
) duas vezes rapidamente dentro de 2 segundos.
Ouve a orientação de voz: AVLS OFF e a função AVLS é desligada.

Tópico relacionado

Coloque as duas unidades do leitor nos seus ouvidos.

Pode utilizar a função AVLS apenas quando as duas unidades estiverem nos seus ouvidos.

1

Se estiver a reproduzir música, prima o botão ( ) para interromper a reprodução.

Se a função Bluetooth estiver activa, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar a
função Bluetooth.

2

Enquanto mantém pressionado o botão ( ), toque no sensor ( ) duas vezes rapidamente dentro de 2
segundos.

Ouve a orientação de voz: AVLS ONe a função AVLS é ligada. O leitor agora mantém o volume a um nível
moderado.
Se mantiver pressionado o botão ( ) por 2 ou mais segundos sem tocar no sensor duas vezes rapidamente, as
operações de toque ficam inválidas. Para reativar as operações de toque, mantenha pressionado o botão ( )
novamente por 2 segundos.

3

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
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Ajustar o volume
Prevenção de operações de volume involuntárias
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Reiniciar o leitor

Reinicie o leitor se as operações ficarem instáveis ou o leitor parar.
A reinicialização não elimina quaisquer dados e informações de emparelhamento.

Sugestão
Se tiver um problema com a caixa de carregamento, pressione o botão RESTART na caixa de carregamento com uma caneta ou
um clipe para reiniciar a caixa de carregamento. Poderá resolver o problema.

Nota
Se o leitor estiver desligado e não responder às operações, guarde o leitor dentro da caixa carregamento. Após algum tempo,
remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, tente reiniciar o leitor novamente.

Tópico relacionado
Reiniciar a caixa de carregamento

Prima os botões (  e ) durante 30 segundos até reiniciar o leitor.

Quando o leitor é reiniciado, as luzes ( ) piscam duas vezes.

1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
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Reinicializar e reformatar o leitor
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Reiniciar a caixa de carregamento

Se o problema persistir mesmo depois de reiniciar o leitor, reinicie a caixa de carregamento. Poderá resolver o
problema.

Sugestão
Se as seguintes situações ocorrerem, reinicie a caixa de carregamento enquanto a caixa estiver em carregamento.

O carregamento não é iniciado.
A luz de carregamento não acende.

Tópico relacionado
Reiniciar o leitor
Reinicializar e reformatar o leitor
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Pressione o botão RESTART ( ) com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.1
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Reinicializar e reformatar o leitor

Esta operação tem os seguintes efeitos no leitor.

As configurações de diversas definições são repostas para os valores predefinidos de fábrica.
As informações de emparelhamento Bluetooth são eliminadas.
Os dados na memória do leitor são eliminados (dados de música, dados pré-instalados, etc.).

Antes de executar esta operação, guarde uma cópia de segurança de dados importantes.

Interrompa a reprodução.1

Certifique-se de que a função Bluetooth está desligada.2

Prima o botão ( ) durante 15 segundos.

A luz ( ) pisca lentamente.

3

Solte o botão ( ).

A luz ( ) acende-se.

4
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Nota
Quando a ligação Bluetooth estiver ativa, não pode reformatar a memória do leitor.

A Sony não garante o desempenho se reformatar a memória do leitor com um computador.

Tópico relacionado
Reiniciar o leitor
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Prima o botão ( ) duas vezes rapidamente dentro de 30 segundos após a luz ( ) acender.

A cor da luz ( ) muda.  
Se não premir o botão ( ) duas vezes rapidamente dentro de 30 segundos, a reformatação é cancelada.

5

Prima o botão ( ) enquanto a luz ( ) estiver acesa.

A luz ( ) pisca rapidamente e a reformatação começa. Quando a reformatação estiver concluída, a luz ( ) e o
leitor desligam.

6

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
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Verificação de informações sobre o leitor

Quando ligar o leitor a um computador através da caixa de carregamento, pode verificar a versão do software do
sistema do leitor. Abra “Information.txt” na pasta [HEADSET] do computador. Pode verificar as seguintes informações.

 
01: Nome do modelo
02: Versão do software de sistema

Tópico relacionado
Atualizar o software do sistema
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Atualizar o software do sistema

Pode atualizar o software do sistema do leitor.
Recebe avisos de atualização através dos seguintes métodos.

No Music Center for PC (Recebe avisos de atualização automaticamente.)
No sítio Web de apoio ao cliente (Aceda ao sítio Web manualmente para receber as notificações de atualização.)

Aceda ao sítio Web de apoio ao cliente para obter as informações mais recentes.
O procedimento seguinte descreve como atualizar o software do sistema a partir do sítio Web de apoio ao cliente.
Para mais informações sobre como instalar o programa, consulte o sítio Web de apoio ao cliente.

Sugestão
Para verificar as informações da versão do leitor, ligue o leitor a um computador através da caixa de carregamento. Em seguida,
abra "Information.txt" na pasta [HEADSET] no computador. Pode verificar as seguintes informações.

01: Nome do modelo
02: Versão do software de sistema

Poderá ver as informações da versão anterior em "Information.txt" imediatamente após a atualização. Para verificar as
informações mais recentes após a atualização, remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, guarde-o no interior da
caixa de carregamento novamente.

Nota
Enquanto o software do sistema estiver a atualizar, observe o seguinte.

Não abra a caixa de carregamento.
Não remova qualquer uma das unidades da caixa de carregamento.

Se o software do sistema não atualizar, o leitor entra no seguinte estado.
A luz na unidade esquerda pisca a vermelho.
Ouve a orientação de voz: [Please update the software].

Neste caso, reinicie o programa de atualização.

Se existirem outros auriculares verdadeiramente sem fios perto do leitor, o software do sistema pode apresentar falha ao
atualizar. Afaste o leitor pelo menos 50 cm dos outros auriculares verdadeiramente sem fios. Em seguida, atualize o software do
sistema.

Transfira o programa de atualização para o computador a partir do sítio Web.1

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento e, em seguida, ligue a caixa de carregamento ao
computador.

2

Inicie o programa de atualização.3

Siga as instruções no ecrã.4
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Tópico relacionado
Website de assistência ao cliente
Reiniciar o leitor
Reinicializar e reformatar o leitor
Verificação de informações sobre o leitor
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Notas sobre o manuseamento do leitor

Leia as notas seguintes e siga as instruções para utilizar o leitor com segurança.

Consulte um médico se ficar ferido ou queimado devido à utilização do produto.
Contacte o revendedor Sony ou Sony Service Center mais próximo se o leitor não funcionar corretamente.
Observe as seguintes precauções. Caso contrário, podem ocorrer explosões, incêndios, choques elétricos,
queimaduras ou ferimentos.

Não exponha o leitor ao fogo.
Não permita que objetos metálicos caíam dentro do leitor.
Não provoque curto-circuitos nos terminais do leitor com objetos metálicos.
Não desmonte nem modifique o leitor.
Não utilize o leitor quando vir relâmpagos ou ouvir trovões.
Não utilize o leitor se causar uma reação desconfortável na sua pele.

Observe as seguintes precauções. Caso contrário, pode danificar a caixa ou provocar uma avaria no leitor.

Não coloque o leitor à luz solar direta.
Não coloque o leitor em locais com temperaturas extremamente altas.
Não deixe o leitor à luz solar direta. Não deixe o leitor num automóvel com todas as janelas fechadas,
especialmente, durante o verão.  

Não coloque o leitor em locais expostos a vibrações.
Não deixe cair o leitor de locais altos.
Não aplique uma força excessiva ou choques ao leitor.
Não coloque o leitor em locais com magnetismo. Por exemplo, não coloque o leitor perto de ímanes, colunas ou
televisores.
Não ligue o leitor logo após movê-lo de um ambiente frio para um ambiente quente.
Não utilize o leitor em locais húmidos e quentes, onde a temperatura exceda 35 °C (por exemplo, numa sauna).
Não deixe o leitor sobre uma superfície instável ou numa posição inclinada.
Não se sente quando o leitor estiver no bolso. 

Não utilize o leitor em locais expostos a poeira excessiva.
Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar
danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
As almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o cabo de correia podem deteriorar-se devido a utilização a
longo prazo ou armazenamento.
A impermeabilidade não é eficaz contra determinados líquidos (água com sabão, água com detergente ou
aditivos do banho, shampoo, água termal, etc.).
Não coloque objetos na parte superior do leitor.
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Cumpra os anúncios relativos à utilização de dispositivos eletrónicos quando estiver num avião.
O calor pode acumular-se no leitor nas seguintes situações, mas não se trata de uma avaria. No entanto, tenha
cuidado porque existe o risco de queimaduras de temperatura baixa.

Enquanto a bateria está a carregar.
Enquanto o leitor estiver a reproduzir durante um longo período de tempo.

Tenha cuidado ao utilizar o cabo de correia. Se o cabo de correia ficar preso, pode ferir-se.
Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento depois de utilizar e mantenha o leitor fora do alcance de crianças.
Caso contrário, as crianças poderão engolir as peças pequenas (almofadas dos auriculares, suportes em arco, etc.).
Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco. Em seguida, guarde
o leitor dentro da caixa de carregamento. A caixa de carregamento não é resistente à água. Se guardar o leitor
quando estiver molhado, a caixa de carregamento pode avariar.
O conteúdo gravado é apenas para uso pessoal. No âmbito da lei de direitos de autor, o conteúdo não pode ser
utilizado sem a permissão do titular direitos de autor.

Notas sobre a comunicação entre as 2 unidades
Se não colocar o leitor corretamente nos seus ouvidos, a qualidade da comunicação entre as 2 unidades pode
degradar-se. Substitua as almofadas dos auriculares ou os suportes em arco por um tamanho adequado para cada
ouvido. Em seguida, coloque o leitor nos seus ouvidos com segurança.
O ruído eletromagnético pode interromper a ligação entre as 2 unidades em alguns ambientes (perto de
eletrodomésticos, portões de segurança, etc.).
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Notas sobre os auscultadores

Segurança rodoviária
Não utilize os auscultadores nas seguintes situações.

Enquanto estiver a conduzir um carro, um motociclo ou uma bicicleta.
Locais onde a falta de audição é perigosa. Por exemplo, nas plataformas de comboios, nas áreas onde exista
tráfego automóvel ou perto de locais de construção.

Evitar danos auditivos
Observe o seguinte para proteger a sua audição.

Mantenha o volume em níveis moderados. Não ouça conteúdo de áudio em volumes elevados durante um longo
período de tempo.
Não aumente o volume de repente.

Sobre os auscultadores nos ouvidos
Quando utilizar os auscultadores nos ouvidos com um elevado grau de aderência, tenha em atenção o seguinte
procedimento. Caso contrário, pode danificar os seus ouvidos ou tímpanos.

Não introduza as almofadas dos auriculares com força nos seus ouvidos.
Não remova as almofadas dos auriculares dos seus ouvidos repentinamente. Quando remover os auscultadores,
mova as almofadas dos auriculares para cima e para baixo com cuidado.

Não durma durante a utilização dos auscultadores.

Consideração por terceiros
Evite utilizar o leitor em ambientes onde a fuga de som incomoda outros.

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

124



Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Notas sobre a bateria integrada

Não toque na bateria recarregável diretamente com as suas mãos se a bateria estiver a derramar. O líquido de bateria
pode provocar queimaduras ou cegueira. Se o líquido contactar o seu corpo ou roupas, lave o líquido imediatamente
com água limpa.
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Notas sobre os dados de amostra

A música de amostra é pré-instalada no leitor para uma audição de avaliação.
Assim que eliminar os dados de amostra do leitor, não os pode restaurar. Não iremos fornecer dados de amostra novos.
Os dados de amostra não são instalados em alguns países/regiões.
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Observações a ter em conta enquanto nada numa piscina ou no mar

Pode desativar as operações de volume para evitar a utilização acidental. Coloque ambas as unidades nos seus
ouvidos e mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar a função Bluetooth. Em seguida,
mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desativar as operações de volume com os sensores
de toque. Mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos novamente para reativar as operações de volume
com os sensores de toque. Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa
de carregamento.

Não utilize o leitor em local com muita gente ou em circunstâncias em que a incapacidade de ouvir os sons
circundantes possa ser perigosa.
Quando utilizar o leitor em piscinas públicas ou privadas, siga as regras dessas instalações.
As almofadas dos auriculares criam uma vedação no seu canal auditivo. Por conseguinte, existe o risco de danos
para os seus ouvidos ou tímpanos caso seja aplicada uma forte pressão nas almofadas dos auriculares, ou se estas
forem subitamente retiradas dos seus ouvidos. Devido a este risco, não realize exercícios intensos, nem mergulhe
para uma piscina etc., enquanto estiver a utilizar o leitor.
Não derrame água quente diretamente sobre o leitor e não utilize ar quente de um secador, etc. diretamente sobre o
leitor. Nunca utilize o leitor em locais com temperaturas elevadas, tais como em saunas ou nas proximidades de um
fogão.
Não utilize nem deixe o leitor nos seguintes tipos de ambiente:

em locais com temperaturas elevadas, com uma temperatura acima dos 35 °C , como por exemplo sob o sol
escaldante, dentro de um carro, em água quente ou outros locais com temperatura e humidade elevadas
em locais frios com uma temperatura abaixo dos –5 °C

Se não puder evitar utilizar o leitor num local exposto à luz direta do sol, tape o leitor com uma toalha, etc.
O volume sonoro é menor com as almofadas dos auriculares para natação do que com as almofadas dos
auriculares do tipo normal. Aumente o volume conforme necessário.
Quando substitui as almofadas dos auriculares para natação pelas almofadas dos auriculares do tipo normal, o som
fica mais alto. Ajuste o volume de modo a não danificar os seus tímpanos.
O leitor pode soltar-se e cair durante a execução de exercícios intensos, etc.
O leitor irá ao fundo se deixado cair em água.
As ondas de rádio não se transmitem através da água. Não pode efetuar as seguintes operações através de uma
ligação Bluetooth debaixo de água.

Ouvir música num smartphone.
Atender uma chamada.

As preparações seguintes são necessárias para ouvir música no leitor debaixo de água.

Transfira ficheiros de música de um computador para o leitor.
Windows: Utilize Music Center for PC ou arraste e largue ficheiros de música do Windows Explorer.
Mac: Utilize Content Transfer ou arraste e largue ficheiros de música do Finder.

Mantenha o botão ( ) pressionado por 2 segundos para desligar a função Bluetooth.
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A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor no interior da caixa de carregamento,
certifique-se do seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios secarem à temperatura ambiente até não restar humidade antes de começar o
carregamento.
Não utilize a caixa de carregamento com as mãos molhadas. Não guarde o leitor dentro da caixa de carregamento
quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

Notas sobre o Modo de Som Ambiente
Quando as almofadas dos auriculares para natação estiverem colocadas, o som ambiente não se ouve tão bem
como quando estiverem colocadas almofadas dos auriculares do tipo normal.
Os sons ambiente não conseguem ser ouvidos bem após utilizar o leitor numa piscina ou no mar. Bata levemente e
de forma repetida contra um pano seco nas partes em torno dos botões do leitor cerca de 30 vezes. Em seguida,
coloque o leitor num pano seco à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas para assegurar que fica completamente
seco antes da próxima utilização.

Tópico relacionado
Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor
Ajustar o volume
Prevenção de operações de volume involuntárias
Diferenças entre as almofadas dos auriculares padrão e as Almofadas dos auriculares para natação
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Notas sobre o carregamento da bateria após nadar

A caixa de carregamento não é resistente à água. Antes de guardar o leitor na caixa de carregamento, assegure o
seguinte.

O leitor não está molhado.
Os acessórios fornecidos (almofadas dos auriculares, suportes em arco e cabo de correia) não estão molhados.

Deixe o leitor e os acessórios à temperatura ambiente até que sequem completamente antes de iniciar o
carregamento.
Não utilize a caixa de carregamento com as mãos húmidas. Não armazena o leitor na caixa de carregamento
quando o leitor e os acessórios estiverem molhados.

Tópico relacionado
Desempenho em termos de resistência à água e antipoeira do leitor
Notas sobre o carregamento da bateria
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Informações gerais

Os tempos de carregamento e de reprodução dependem das seguintes condições.

O número de vezes que carregou a bateria
Temperatura de funcionamento

Quando a bateria estiver suficientemente carregada, mas a vida útil da bateria diminuir para cerca de metade da sua
vida útil normal, a bateria pode estar gasta.
O leitor e a caixa de carregamento têm baterias de iões de lítio recarregáveis integradas. Quando armazenar o leitor
e a caixa de carregamento durante longos períodos de tempo, verifique o seguinte para evitar a deterioração das
baterias integradas.

Armazene o leitor e a caixa de carregamento a temperaturas de 5 °C a 35 °C .
Para evitar a deterioração das baterias, carrega as baterias do leitor e a caixa de carregamento pelo menos uma
vez a cada 6 meses. 

Sente uma dormência nos seus ouvidos, especialmente, em condições de ar seco.  
Este é um resultado da eletricidade estática acumulada no corpo.  
Este efeito pode ser minimizado se vestir roupas feitas de materiais naturais.
A Sony não é responsável pelos dados do utilizador mesmo em caso de ocorrerem os seguintes problemas
resultantes de defeitos do leitor, da caixa de carregamento ou de um computador.

A gravação ou a transferência de dados está incompleta.
Os dados (como música) estão danificados ou eliminados.
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Manutenção

Limpe o leitor com um pano macio como, por exemplo, um pano de limpeza para óculos.
Para limpar um leitor muito sujo, utilize um pano macio ligeiramente humedecido com uma solução de detergente.
Não limpe com solvente, como álcool, nafta ou diluente. Estes solventes podem danificar a superfície do leitor.

Cuidados e limpeza após nadar numa piscina ou no mar.

Limpe as almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o leitor após cada utilização do seguinte modo.

Se o leitor ficar com sal e areia por remover, os terminais metálicos podem oxidar ou acumularem-se substâncias
estranhas. Consequentemente, o leitor poderá não carregar corretamente ou um computador poderá não ser capaz
de reconhecer o leitor.
Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar
danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.

As substâncias estranhas como cera dos ouvidos acumulam-se nas secções dos auscultadores.
Entra água nas secções dos auscultadores.

Limpe ambas as unidades do leitor de acordo com o procedimento seguinte.

Remova o sal e a areia do leitor imediatamente depois de o utilizar no mar. Lave o leitor com água fresca como, por
exemplo, água da torneira.

1.

Encha uma bacia ou um balde com água fresca. Agite suavemente o leitor cerca de 20 vezes. Em seguida, molhe o
leitor durante cerca de 30 minutos.

2.

Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades. Em seguida, lave as
almofadas dos auriculares e os suportes em arco à mão com uma solução de detergente suave. Depois de lavar as
almofadas dos auriculares e os suportes em arco, seque-os bem.

3.

Enxague os terminais ( ) e a rede ( ) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente.
Se os terminais ( ) e a rede ( ) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova
de dentes) com água e limpe-os.

4.
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Nota
Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.

Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas
entrarem na rede, o leitor pode ficar danificado.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como cuidar do leitor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.5.

Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.6.

Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca de 30
vezes.

7.

Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.8.

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento assim que o leitor estiver completamente seco.9.

132

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/


4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

133



Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Website de assistência ao cliente

Visite o sítio Web de suporte ao cliente no seu país ou região nas seguintes situações.

Quando tiver uma pergunta sobre o leitor.
Quando tiver um problema com o leitor.
Quando quiser informações sobre itens compatíveis.

Para os clientes nos EUA:

http://esupport.sony.com/

Para os clientes no Canadá:

http://esupport.sony.com/CA/

Para os clientes na América Latina:

http://esupport.sony.com/LA/

Para os clientes na Europa:

http://www.sony.eu/support/

Para os clientes na China:

https://service.sony.com.cn/

Para os clientes noutros países/regiões:

http://www.sony-asia.com/
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Especificações

Interface

Bluetooth

Modelos iPhone/iPod compatíveis
A tecnologia Bluetooth funciona com iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone
6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6.ª geração).

NFC

Tipo de etiqueta (caixa de carregamento)

Sensor

Acelerómetro, sensor de proximidade

Microfone

Estéreo

Saída de auscultadores

Modo de som ambiente

Suportado

Geral

USB Hi-Speed USB (Compatível com USB 2.0)

Versão Ver 4.0

Banda de frequência Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Método de modulação FHSS, Outros

Perfis Bluetooth compatíveis (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Codec suportado (*2) SBC (*3), AAC

Os perfis Bluetooth são padronizados de acordo com a finalidade do dispositivo Bluetooth.*1
O codec indica o formato de compressão de sinal de áudio e de conversão.*2
SBC é a abreviatura de Subband Codec.*3

Resposta em frequência 20 Hz a 20.000 Hz
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Capacidade

4 GB

Memória disponível real para outros conteúdos
Aprox. 3,29 GB＝3.533.152.584 bytes

Nota
A capacidade disponível pode variar. Uma parte da memória é utilizada para funções de gestão de dados.
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Fonte de alimentação
Bateria recarregável de iões de lítio incorporada
Alimentação USB (a partir de um computador através de um conetor USB da caixa de
carregamento)

Tempo de carga
Carregamento baseado em USB
Aprox. 2,5 horas (Leitor)
Aprox. 3,5 horas (Caixa de carregamento)

Temperatura de
funcionamento

–5 °C a +35 °C (Leitor)
5 °C a 35 °C (Caixa de carregamento)

Resistência à
água/antipoeira

IP65/IP68 (IEC 60529) ou equivalente (leitor) (*1)

Peso Aprox. 7,3 g × 2 (Leitor, não incluindo os suportes em arco) 
Aprox. 75 g (Caixa de carregamento)

com as almofadas dos auriculares para natação colocadas*1

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Vida útil da bateria

Modo de leitor (Bluetooth DESLIGADO)

Modo de auscultadores (Bluetooth LIGADO)

Nota
A vida útil da bateria em reprodução contínua através de uma ligação Bluetooth pode ficar entre 40% e 70% menor consoante o
formato do conteúdo ou a definição do dispositivo ligado.

Mesmo que o leitor esteja desligado durante um longo período de tempo, continua a ser consumida uma pequena quantidade de
energia da bateria.

A vida útil da bateria pode variar conforme a definição do volume, as condições de utilização e a temperatura ambiente.

A duração da bateria pode tornar-se cerca de 40 % menor, quando algumas das configurações de qualidade de som estão
ativas.
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MP3 (128 kbps)
Modo de som ambiente LIGADO Aprox. 4 horas

Modo de som ambiente DESLIGADO Aprox. 6 horas

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Modo de som ambiente LIGADO Aprox. 4 horas

Modo de som ambiente DESLIGADO Aprox. 6 horas

Tempo de reprodução de música/Modo de som ambiente LIGADO Aprox. 2,5 horas

Tempo de reprodução de música/Modo de som ambiente DESLIGADO Aprox. 3 horas

Tempo de comunicação Aprox. 2,5 horas

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Número máximo de gravação de músicas

Música (Aprox.)

Nota
Os números aproximados são 4 minutos com base numa música.
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MP3 (128 kbps) 920 músicas

WAV (44,1 kHz/16 bit) 80 músicas
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Formatos suportados

Música

MP3 (.mp3)
32 kbps a 320 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps a 192 kbps (suporta fluxo de bits variável (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)
16 bit / 8 kHz a 48 kHz

WAV (.wav)
1411 kbps/44,1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

Nota
A frequência de amostragem pode não corresponder a todos os codificadores.

Os ficheiros protegidos por direitos de autor não podem ser reproduzidos.

As taxas de bits não padrão ou taxas de bits não garantidas estão incluídas dependendo da frequência de Amostragem.
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Requisitos do sistema

SO suportado
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Nota
Necessita de uma ligação à Internet para transferir as aplicações do computador.

Não podemos garantir a operação para todos os computadores.
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O leitor não funciona. Não pode ligar o leitor.

O leitor não tem um botão de ligar/desligar. Armazene sempre o leitor dentro da caixa de carregamento quando não
estiver a utilizar o leitor. Remova o leitor da caixa de carregamento para ligar o leitor.
Reinicie o leitor.
Se o problema persistir, carregue as baterias durante 10 minutos ou mais com a caixa de carregamento. Assim que
as luzes acenderem durante o carregamento, pode utilizar o leitor. Se as luzes não acenderem, o nível de bateria da
caixa de carregamento está baixo. Neste caso, carregue a caixa de carregamento.

Tópico relacionado
Ligar e desligar o leitor
Reiniciar o leitor
Reiniciar a caixa de carregamento
Carregar a bateria
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Não pode carregar a bateria.

A bateria da caixa de carregamento pode ter chegado ao fim. Carregue a bateria da caixa de carregamento através
de qualquer um dos seguintes métodos.

Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e a um adaptador de CA USB. (Cabo
USB Type-C: fornecida) Em seguida, ligue o adaptador de CA USB à tomada da parede .
Ligue o cabo USB Type-C à porta USB Type-C da caixa de carregamento e a um computador ligado.

Se os terminais do leitor estiverem sujos, podem ocorrer os seguintes problemas:

As baterias não podem ser carregadas.
Um computador não pode reconhecer o leitor.

Remova o leitor da caixa de carregamento e, em seguida, guarde o leitor dentro da caixa de carregamento. Repita
estas ações várias vezes. Se o problema persistir, efetue o seguinte procedimento:

Limpe os terminais do leitor com água da torneira a corrente ligeira.
Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.

A caixa de carregamento pode não estar a funcionar corretamente. Pressione o botão RESTART na caixa de
carregamento com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.
Consoante o adaptador de CA USB, pode não ser possível carregar o leitor e a caixa de carregamento.
Utilize sempre o Cabo USB Type-C fornecido quando estabelecer a ligação da caixa de carregamento a um
computador ou a uma tomada de parede .
Certifique-se de que o computador está ligado. Ligue o computador se estiver no modo de suspensão ou o modo de
hibernação.

Tópico relacionado
Manutenção
Carregar a bateria
Reiniciar o leitor
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As baterias recarregáveis incorporadas esgotam rapidamente até mesmo depois de o
leitor e a caixa de carregamento estarem totalmente carregados.

 
Se a duração da bateria diminuir para metade do normal, considere substituir as baterias.
A duração da bateria depende das condições de utilização, das definições e da temperatura ambiente.
Além disso, as seguintes operações gastam a bateria mais rapidamente do que a utilização contínua do leitor.

Ligar ou desligar o leitor frequentemente.
Alterar as definições do leitor com frequência.
Carregar e descarregar as baterias repetidamente.

Isto diminui gradualmente a capacidade das baterias. Consequentemente, as baterias podem esgotar rapidamente
mesmo depois de totalmente carregadas.

Pode carregar as baterias cerca de 500 vezes em média.
No entanto, o prazo de validade da bateria depende do ambiente de utilização e da temperatura.
Quando a vida de baterias totalmente carregadas diminuir para metade do normal, considere substituir as baterias.
Para substituir as baterias, contacte o revendedor Sony ou o Sony Service Center mais próximo.
Não substitua as baterias por conta própria. As baterias estão incorporadas no leitor. A substituição da bateria requer
capacidades e conhecimentos profissionais.
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O computador não reconhece o leitor dentro da caixa de carregamento ligada.

O computador pode demorar alguns minutos a reconhecer o leitor na caixa de carregamento ligada nas seguintes
situações.

Quando ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento pela primeira vez.

Quando não tiver utilizado o leitor durante um longo período de tempo.
Neste caso, ligue o leitor ao computador através da caixa de carregamento durante cerca de 10 minutos. Em
seguida, verifique se o computador reconhece o leitor.

Se o problema persistir, tente o seguinte procedimento.

Confirme as ligações nos seguintes pontos de contacto.

Entre a caixa de carregamento e o leitor.
Entre o cabo USB Type-C e a caixa de carregamento. (Cabo USB Type-C: fornecida)
Entre o computador e o cabo USB Type-C.

Tente ligar e desligar cada ponto de contacto várias vezes.
Se os terminais do leitor estiverem sujos, o computador pode não reconhecer o leitor. Neste caso, remova qualquer
sujidade dos terminais do leitor com água da torneira corrente ligeira.

1.

Desligue a caixa de carregamento e o leitor do computador e, em seguida, reinicie o computador.2.

Reinicie o leitor.
Remova o leitor da caixa de carregamento. Prima os botões (  e ) durante 30 segundos até reiniciar o leitor.
Coloque o leitor novamente na caixa de carregamento após o leitor reiniciar.

3.

Reinicie a caixa de carregamento.
Pressione o botão RESTART ( ) com uma caneta ou um clipe para reiniciar a caixa de carregamento.

4.

Ligue a caixa de carregamento a outra porta USB se o computador tiver diversas portas USB.
Verifique se o computador reconhece agora o leitor na caixa de carregamento.
Se outros dispositivos além do leitor e da caixa de carregamento estiverem ligados ao computador através de USB,
desligue os outros dispositivos.
Se estiver a utilizar um dos seguintes dispositivos, remova o dispositivo do computador. Em seguida, ligue a caixa
de carregamento diretamente a uma porta USB do computador.

5.

144



Tópico relacionado
Reiniciar o leitor
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Um hub USB sem um adaptador CA
Uma placa de interface USB

Reinstale o controlador do dispositivo.
Se o controlador do dispositivo no computador não funcionar corretamente, o computador pode não reconhecer o
leitor na caixa de carregamento.

6.

Desative programas em segundo plano e, em seguida, ligue o leitor ao computador através da caixa de
carregamento.
Se existirem programas em segundo plano ativos no computador (tais como software de antivírus), o computador
poderá não reconhecer o leitor na caixa de carregamento.
Encerre os programas em segundo plano antes de ligar o leitor ao computador através da caixa de carregamento.
Para obter detalhes sobre como terminar programas em segundo plano, consulte o seguinte.

Verifique as informações de ajuda para cada programa.
Contacte o fabricante do programa.
Contacte o fabricante do computador.

7.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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O som fica abafado (baixo volume). Não há som.

A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.

As substâncias estranhas (como cera dos ouvidos) acumulam-se nas secções dos auscultadores.
Entra água nas secções dos auscultadores.

Limpe a rede com água da torneira corrente ligeira.

Nota
Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.

Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas
entrarem na rede, o leitor pode ficar danificado.

Se não ouvir qualquer som da unidade direita, remova o leitor de ambos os seus ouvidos. Afaste as unidades, pelo menos, 30
cm entre si e, em seguida, coloque o leitor nos seus ouvidos novamente.

Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades.1.

Enxagúe os terminais (  ) e a rede (  ) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente.
Se os terminais ( ) e a rede ( ) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova
de dentes) com água e limpe-os.
Não aplique força excessiva à rede ( ). Se o fizer, pode danificar a rede ( ).

2.

Remova qualquer humidade dos terminais (  ) e da superfície do leitor com um pano macio e seco.3.

Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.4.

Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca
de 30 vezes.

5.

Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.6.

Coloque as almofadas dos auriculares e os suportes em arco em ambas as unidades.
Verifique se o som é normal.

7.
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O leitor não reproduz as faixas pela ordem pretendida.

Se transferir faixas de um computador para o leitor ao arrastar e largar as faixas, a ordem das faixas pode ser diferente
da ordem do álbum.
Neste caso, tente o seguinte procedimento:

Sugestão
Depois de o leitor reconhecer os nomes das pastas e dos ficheiros, o leitor reproduz as faixas pela seguinte ordem.

Números de byte único
Carateres alfabéticos de byte único
Hiragana de dois bytes
Katakana de dois bytes
Carateres chineses (Kanji)
Números de dois bytes
Carateres alfabéticos de dois bytes
Katakana de byte único

Tópico relacionado
Transferir conteúdo com o Explorador do Windows
Transferir conteúdo com o MacFinder
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Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento.1.

Ligue a caixa de carregamento a um computador através de USB.2.

No computador, abra [Computador] – [HEADSET].
Num computador Mac, abra [HEADSET] a partir do ambiente de trabalho.

3.

Abra [MUSIC] em [HEADSET].4.

Adicione um número ao início do nome da pasta ou do nome do ficheiro (nome da faixa).
Por exemplo: [001_nome do álbum] ou [002_nome da canção]

5.

Desligue a caixa de carregamento do computador.
O leitor reproduz as faixas pela ordem numérica.

6.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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O mesmo álbum ou faixa é reproduzido repetidamente. As faixas são reproduzidas
por ordem aleatória.

Utilize Sony | Music Center e defina o modo de reprodução para “Play Mode Off”.
Para obter informações sobre Sony | Music Center, consulte o seguinte URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Tópico relacionado
Instalar o Sony | Music Center

4-740-675-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.

149

http://www.sony.net/smcqa/


Guia de ajuda

Auscultadores estéreo sem fios
WF-SP900

Falha de emparelhamento.

Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth 1 metro entre si.
Quando ligar o leitor pela primeira vez após a compra, reformatação ou reparações, o leitor entra no modo de
emparelhamento automaticamente. Se pretender emparelhar um segundo dispositivo ou um dispositivo
subsequente, mantenha pressionado o botão ( ) durante 7 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

Depois de reformatar ou reparar o leitor, tem de emparelhar o leitor com o dispositivo Bluetooth (iPhone, etc.)
novamente. Por vezes, as informações de emparelhamento antigas permanecem no dispositivo Bluetooth. Neste
caso, não pode emparelhar o leitor e o dispositivo. Tem de eliminar as informações de emparelhamento do leitor do
dispositivo Bluetooth. Depois da eliminação, emparelhe o leitor e o dispositivo Bluetooth novamente.

Tópico relacionado
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
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A ligação Bluetooth falha.

Certifique-se de que o leitor está ligado.
Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth e a função Bluetooth estão ligados.
Se o leitor ligar automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ligado, poderá não conseguir ligar o leitor a outros
dispositivos através da função Bluetooth. Nesse caso, utilize o último dispositivo Bluetooth ligado e desligue-o do
leitor.
O dispositivo Bluetooth está no modo de suspensão. Cancele o modo de suspensão.
A ligação Bluetooth foi concluída. Restabeleça a ligação Bluetooth.
Se a informação de emparelhamento do leitor tiver sido eliminada do dispositivo Bluetooth, emparelhe o leitor com o
dispositivo Bluetooth novamente.

Tópico relacionado
Ligar/desligar a função Bluetooth
Ligar o leitor a um smartphone Android não emparelhado pela primeira vez
Ligar o leitor a um iPhone não emparelhado pela primeira vez
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Falha de ligação de um toque (NFC).

Remova o leitor da caixa de carregamento e certifique-se de que o leitor está ligado.
Certifique-se de que a função Bluetooth do leitor está ativa.
Mantenha o smartphone perto da marca N na caixa de carregamento até o smartphone reagir. Se o smartphone
continuar a não reagir, mova-o lentamente para a esquerda, direita, para trás e para a frente.
Certifique-se de que a função NFC do smartphone está definida para ligada.
Se o smartphone estiver dentro de uma caixa, remova-o da caixa.
A ligação de um toque (NFC) pode falhar, consoante o smartphone. Se a ligação de um toque falhar repetidamente,
ligue a função Bluetooth do smartphone para estabelecer a ligação do smartphone ao leitor.
Não é possível estabelecer uma ligação de um toque (NFC) enquanto carrega as baterias, porque o leitor não pode
ser ligado enquanto as baterias estiverem a carregar. Conclua o carregamento primeiramente e, em seguida,
estabeleça a ligação de um toque (NFC).

Tópico relacionado
Ligações de um toque com um smartphone (NFC)
Ligar/desligar a função Bluetooth
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O som salta com frequência.

Não cubra o leitor com as mãos enquanto a ligação Bluetooth estiver ativa.
Defina o leitor para o modo "Prioridade à ligação estável". Utilize o Sony | Headphones Connect para mudar a
definição de qualidade de reprodução sem fios.
Remova quaisquer obstáculos entre a antena do dispositivo Bluetooth e a antena integrada do leitor. A antena do
leitor está integrada na parte ( ).

As comunicações Bluetooth podem estar desativadas ou pode ocorrer ruído ou ausência de áudio sob as condições
seguintes.

Está presente um corpo físico entre o leitor e o dispositivo Bluetooth. 
Posicione o dispositivo Bluetooth na mesma direção que a antena do leitor para melhorar as comunicações
Bluetooth.
Existe um obstáculo, tal como metal ou uma parede, entre o leitor e o dispositivo Bluetooth.
Está a utilizar o leitor e o dispositivo Bluetooth numa área com uma LAN sem fios, onde está a ser utilizado um
forno micro-ondas, onde há ondas eletromagnéticas, etc.

A situação pode melhorar se alterar as definições de qualidade de reprodução sem fios ou bloquear o modo de
reprodução sem fios para SBC no dispositivo de transmissão. Para obter detalhes, consulte as instruções de
utilização do dispositivo de transmissão.
Os dispositivos Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz). Se utilizar o leitor perto
de um dispositivo Wi-Fi, pode ocorrer interferência de micro-ondas e causar ruído ou ausência de áudio ou desativar
as comunicações. Neste caso, tente as seguintes soluções.

Utilize o leitor a pelo menos 10 metros de distância do dispositivo Wi-Fi.
Se utilizar o leitor a uma distância de 10 metros de um dispositivo Wi-Fi, desligue-o dispositivo Wi-Fi.
Aproxime o leitor e o dispositivo Bluetooth tanto quanto possível.

Se estiver a ouvir música de um smartphone, pode melhorar a situação ao desligar aplicações desnecessárias ou
reiniciar o smartphone.
Pode melhorar a situação ao atualizar o SO do smartphone para a versão mais recente.
O som pode apresentar interrupções durante a procura de dispositivos Bluetooth envolventes no ecrã de
configuração Bluetooth do smartphone. Interrompa a procura para melhorar a situação.
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Não consegue ouvir uma pessoa numa chamada./ O volume de voz do autor de uma
chamada é baixo.

Certifique-se de que o leitor e o dispositivo ligado (ou seja, o smartphone) estão ligados.
Aumente o volume do dispositivo ligado, se o volume estiver demasiado baixo.
Verifique as definições de áudio do dispositivo Bluetooth para certificar-se de que o leitor emite som durante uma
chamada.
Restabeleça a ligação com o dispositivo Bluetooth. Selecione HFP ou HSP para o perfil.

Tópico relacionado
Ajustar o volume
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Como manter e limpar o leitor após o desporto (natação ou corrida, etc.)

Se água (suor, gotas de água, água do mar, etc.) aderir aos terminais do leitor, os contactos elétricos poderão deixar de
funcionar.
Limpe o leitor regularmente para assegurar uma vida útil prolongada do produto.

Cuidados e limpeza após nadar numa piscina ou no mar.

Limpe as almofadas dos auriculares, os suportes em arco e o leitor após cada utilização do seguinte modo.

Se o leitor ficar com sal e areia por remover, os terminais metálicos podem oxidar ou acumularem-se substâncias
estranhas. Consequentemente, o leitor poderá não carregar corretamente ou um computador poderá não ser capaz
de reconhecer o leitor.
Lave o leitor na água morna se aderir óleo bronzeador ou bronzeador ao leitor. Estas substâncias podem causar
danos no leitor, tais como descoloração ou fendas.
A deterioração ou a perda de som pode ocorrer nas seguintes situações.

As substâncias estranhas (como cera dos ouvidos) acumulam-se nas secções dos auscultadores.
Entra água nas secções dos auscultadores.

Limpe ambas as unidades do leitor de acordo com o procedimento seguinte.

Remova as almofadas dos auriculares e os suportes em arco de ambas as unidades. Em seguida, lave as
almofadas dos auriculares e os suportes em arco à mão com uma solução de detergente suave. Depois de lavar as
almofadas dos auriculares e os suportes em arco, seque-os bem.

1.

Enxague os terminais ( ) e a rede ( ) do leitor com água da torneira a correr ligeiramente.
Se os terminais ( ) e a rede ( ) não estiverem limpos, humedeça uma escova macia (por exemplo, uma escova
de dentes) com água e limpe-os.

2.

Remova qualquer humidade dos terminais e da superfície do leitor com um pano macio e seco.3.

Bata levemente as secções dos auscultadores contra um pano seco cerca de 20 vezes.4.
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Nota
Não aplique força excessiva à rede. Se o fizer, pode danificar a rede.

Não esfregue substâncias estranhas na rede. Se o fizer, pode introduzi-las no leitor. Se a água ou substâncias estranhas
entrarem na rede, o leitor pode ficar danificado.

Vídeo instrutivo
O filme seguinte mostra-lhe como cuidar do leitor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
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Bata levemente as áreas à volta dos botões do leitor contra um pano seco. Repita este procedimento cerca de 30
vezes.

5.

Coloque o leitor num pano seco. Em seguida, deixe o leitor à temperatura ambiente durante 2 a 3 horas.6.

Guarde o leitor na caixa de carregamento assim que o leitor estiver completamente seco.7.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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Os sensores de toque não funcionam. / Não é possível ajustar o volume.

Certifique-se de que as operações de volume com os sensores de toque estão activas. Se as operações de volume
estiverem desativadas, reative-as através das seguintes operações.

Também pode reativar ambos os sensores de toque, ao guardar o leitor dentro da caixa de carregamento.
Se o problema persistir, tente o seguinte procedimento.

Guarde o leitor dentro da caixa de carregamento para desligar o leitor. Em seguida, remova novamente o leitor da
caixa de carregamento.

Mantenha pressionados os botões em ambas as unidades do leitor por 30 segundos para reiniciar.

Os sensores de toque podem não responder se tocar-lhes levemente. Neste caso, toque nos sensores de toque
ligeiramente com mais força.

Tópico relacionado
Prevenção de operações de volume involuntárias
Reiniciar o leitor
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Coloque as duas unidades nos seus ouvidos.1.

Se a função Bluetooth estiver ligada, mantenha pressionado o botão ( ) durante 2 segundos para desligar a função
Bluetooth.

2.

Prima o botão ( ) durante 2 segundos.3.

O conteúdo do Guia de ajuda pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio devido a atualizações às especificações do produto.
Este Guia de ajuda foi traduzido com tradução automática.
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