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O ESTOJO DE TRANSPORTE

Para abrir, pressione 
gentilmente o 
silicone macio com o 
polegar até a borda 
da tampa aparecer.
Em seguida, puxe 
a tampa para trás 
para removê-la 
totalmente.

Para fechar, encaixe o canto da 
tampa e massageie suavemente 
o canto oposto até que se 
encaixe no lugar.
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DENTRO DO ESTOJO DE 
TRANSPORTE

Cabo de carregamento

Conjunto de acessórios

2 G2 M2 P

Clipes para prender o cabo
 (mais adiante no manual)
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Comece com a tradicional opção 
de colocação sob a orelha para 
determinar o melhor tamanho.

BÁSICO
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ORIENTAÇÃO E/D RL

OBSERVE QUE AS PONTEIRAS ESTÃO VIRADAS PARA DENTRO
(PARA FRENTE) SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DO CANAL AUDITIVO.
Isto significa que a orientação esquerda e direita é invertida para 
a posição sobre a orelha, como explicado mais tarde.

QUANDO USADO SOB A ORELHA:
Controlador no lado DIREITO
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O EXCELENTE DESEMPENHO SONORO 
DEPENDE DA SELEÇÃO DO TAMANHO 
CERTO DE PONTEIRA
ADORAMOS ÁUDIO DE ÓTIMA QUALIDADE. 
VOCÊ NÃO PODE PERDER.
Nenhuma orelha é igual à outra, portanto 
experimente todos os tamanhos de ponteiras. 
Somente com as ponteiras de tamanho certo 
você irá desfrutar de um ajuste confortável e 
qualidade de som superior.

PONTEIRAS DE SILICONE

COMPLYTM PREMIUM
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3 4

Puxe a orelha para trás. Insira toda a 
ponteira de espuma na orelha.

Segure a unidade no lugar durante 15 
a 30 segundos para que a espuma 
expanda e crie uma vedação.

15 a 30
segundos

Encaixe a ponteira de espuma Comply 
no compartimento do alto-falante X2.

1 2

Comprima a ponteira de espuma Comply 
rolando-a com os dedos.

COMPLYTM

Ponteiras de 
espuma premium 
Comply™, desenhadas 
exclusivamente para o 
Jaybird X2, oferecem o 
máximo de isolamento 
de ruído e conforto.
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3 4

Puxe a orelha para trás. Insira toda a 
ponteira de espuma na orelha.

Segure a unidade no lugar durante 15 
a 30 segundos para que a espuma 
expanda e crie uma vedação.

15 a 30
segundos

Encaixe a ponteira de espuma Comply 
no compartimento do alto-falante X2.

1 2

Comprima a ponteira de espuma Comply 
rolando-a com os dedos.

Premium Ear Tips

Encaixe firme: Expandem para proporcionar 
ajuste personalizado e notável retenção intra-
auricular. Os auriculares permanecem firmes no 
lugar, quer você esteja na academia, na rua ou 
em movimento.

Conforto macio: Espuma de memória exclusiva 
proporciona conforto o dia inteiro, eliminando a 
irritação na parte interna da orelha e a fadiga.

Bloqueio de ruídos: Permite que você ouça suas 
canções favoritas em ambientes ruidosos sem 
aumentar o volume.

Áudio: Cria uma ótima vedação e envia o som 
diretamente ao canal do ouvido, transformando 
sua experiência de audição.
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Os auriculares podem escorregar um 
pouco para fora das orelhas. Os graves 
são reduzidos quando isso acontece, 
portanto use as barbatanas auriculares 
de encaixe firme para mantê-los no lugar 
e garantir a melhor reprodução de áudio 
possível.

GARANTA A IMOBILIDADE COM 
BARBATANAS AURICULARES DE ENCAIXE 
FIRME.
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ENCAIXE FIRME RL

INSTALE SEU TAMANHO PREFERIDO DE 
BARBATANAS AURICULARES DE ENCAIXE FIRME, 
COMO MOSTRADO.
Orientação sobre a seleção de encaixe / 
tamanho nas próximas duas páginas.
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DESLIZE AS BARBATANAS DE ENCAIXE FIRME ATÉ O FIM, COBRINDO O LED
(não se preocupe, o LED brilha claramente através da barbatana auricular)



13

SOB A ORELHA: 
CONTROLADOR
NO LADO  
DIREITO 

ENCAIXE A PONTA DA 
BARBATANA AURICULAR 
NA PARTE SUPERIOR DA 
CONCHA DA ORELHA, 
COMO MOSTRADO. 

O encaixe deve ser 
firme com contato 
sobre as partes 
inferiores, posteriores 
e superiores da concha 
da orelha.
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VERIFICAÇÃO DO SOM
EMPARELHE (CONFIGURE) O FONE DE 
OUVIDO COM SEU DISPOSITIVO DE 
MÚSICA, OUÇA ALGUMAS MÚSICAS 
E EXPERIMENTE CADA TAMANHO 
DE PONTEIRA PARA IDENTIFICAR O 
MELHOR AJUSTE E DESEMPENHO 
SONORO.
É importante que haja vedação 
adequada para você poder apreciar 
plenamente o áudio de alta qualidade 
do X2.

VERDE/VERMELHO 
ALTERNADO

PRESSIONE 
POR 4 SEG. 
PARA 
EMPARELHAR

COMANDO DE VOZ: 
“SEARCHING ...” 
(PROCURANDO ...)

EM

PRECISA DE AJUDA COM O EMPARELHAMENTO? 
Detalhes completos de emparelhamento nas 
páginas 29 a 32.
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DESFRUTE
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Opção avançada de posicionamento 
SOBRE A ORELHA

AVANÇADO

Consulte jaybirdsport.com/manuals para ver o vídeo 
das instruções.



17

ORIENTAÇÃO E/D

RL

OBSERVE QUE AS PONTEIRAS ESTÃO VIRADAS PARA DENTRO 
(PARA FRENTE) E PARA CIMA, NO MESMO ÂNGULO DO CANAL 
AUDITIVO.

QUANDO USADO SOBRE A ORELHA:
Controlador no lado ESQUERDO side
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ENCAIXE FIRME

RL

PEGUE SEU TAMANHO PREFERIDO 
DE BARBATANAS AURICULARES 
DE ENCAIXE FIRME E INSTALE-
AS NO SENTIDO INVERSO, COM A 
EXTREMIDADE FINA PRÓXIMA DO 
CABO.
IMPORTANTE: Verifique primeiro a 
sua preferência de tamanho no modo 
de colocação sob a orelha, pois pode 
ser difícil determinar isso no modo 
de colocação sobre a orelha, podendo 
ser diferente de outros produtos da 
Jaybird.
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CLIPES PARA PRENDER
O FIO
O MODO DE COLOCAÇÃO SOBRE A ORELHA REQUER MENOS 
FIO, ASSIM, ANTES DE COLOCAR A UNIDADE, USE OS 
CLIPES PARA PRENDER O EXCESSO DE FIO E AJUSTAR A 
UNIDADE DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA.
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FAÇA UM “S” COM A PARTE CENTRAL DO FIO
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INSIRA O FIO EM 2 DAS 3 RANHURAS EM CADA 
CLIPE, COMO MOSTRADO, DEIXANDO AS RANHURAS 
ARRENDONDADAS LIVRES.
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— Coloque o fone de ouvido usando o dedo indicador para empurrar as pontas das 
   barbatanas auriculares no lugar para deixar os auriculares bem encaixados (um 
   espelho ajuda na primeira vez).
— Com os auriculares firmes no lugar, ajuste a posição dos prendedores do fio 
   (apertar demais irá, naturalmente, tirar os auriculares do lugar, portanto deixe um 
   pouco de folga).
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Tire o fone de ouvido, insira o fio nas ranhuras arredondadas finais, e coloque-o 
novamente. agora tudo está pronto para você curti-lo!
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DESFRUTE
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INSTRUÇÕES DETALHADAS
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM CARGA

— Fone de ouvido Bluetooth X2
— Estojo de transporte esportivo JayBird
— 3 pares de ponteiras de silicone (P, M, G)
—  3 pares de ponteiras de espuma premium 

Comply™ (P, M, G)
— 3 pares de barbatanas auriculares (P, M, 
   G)
— 2 clipes para prender o cabo
— Cabo USB

Recomendamos carregar a bateria antes do uso, 
embora não seja necessário. O X2 sai de 
fábrica com a bateria pré-carregada, no entanto 
a carga inicial pode variar.

Para saber qual é a carga da bateria do 
X2, procure por este ícone indicador de 
estado de bateria de fone de ouvido 
Bluetooth no canto superior direito da tela 
do iPhone. 
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“BATTERY LOW” 
(BATERIA FRACA)

LED INDICADOR DE STATUS 

CARREGAMENTO 
POR MICRO USB O FONE DE OUVIDO ESTÁ 

LIGADO? 

Cerca de 15 minutos 
antes de ficar sem carga

Vermelho: Carregando
Verde (com cabo USB conectado): Carregada
Vermelho+verde alternando: Modo de emparelhamento
Apagado: Modo de espera / reprodução / desligado

Localize a ranhura para abertura 
e retire a tampa traseira para 
expor a tomada para carga micro 
USB. 2 ou mais horas de carga 
completa proporcionam 8 horas de 
tempo de reprodução.  30 minutos 
de carga proporcionam 90 minutos 
de tempo de reprodução.

No modo de espera*, pressione + ou - e observe o LED:
Verde = Ligado e bateria bem carregada
Vermelho = Bateria fraca
Apagado = Desligado

* Modo de espera: Ligado mas não conectado a nenhum dispositivo



28

EMPARELHAMENTO (CONFIGURAÇÃO) DO FONE DE 
OUVIDO COM UM TELEFONE / DISPOSITIVO DE MÚSICA
1.  Com o fone de ouvido desligado, e dentro de 1 metro (3 pés) de distância do dispositivo de 

música, pressione e mantenha pressionada a tecla central durante mais de 4 segundos até 
ver o indicador de status piscar alternadamente entre vermelho e verde e um comando de

    voz dizer: “Searching for your music device” (Buscando dispositivo de música).

2.  No telefone/dispositivo de música, ligue o Bluetooth e faça uma busca por dispositivos 
Bluetooth (ver instruções no manual do telefone/dispositivo de música para mais detalhes).

3. Procure por “X2” e selecione (insira a senha 0000 se for solicitada).

4. O comando de voz do X2 dirá “headphones connected” (fone de ouvido conectado). 

5.  Se o emparelhamento não for feito, desligue o fone de ouvido pressionando a tecla central 
durante mais de 4 segundos e repita os passos descritos acima.
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PRESSIONE 
POR 4 SEG. 
PARA 

MODO DE EMPARELHAMENTO: 
LED alterna entre verde/vermelho

COMANDO DE VOZ: 
Quando ouvir “Power on” (Ligado) continue 
pressionando até ouvir “SEARCHING FOR YOUR 
MUSIC DEVICE ...” (BUSCANDO DISPOSITIVO DE 
MÚSICA ...)
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EMPARELHAMENTO COM UM ADAPTADOR BLUETOOTH

1. Coloque o fone de ouvido e o telefone celular no máximo a 1 metro (3 pés) de distância entre si.

2. Coloque o fone de ouvido no modo de emparelhamento, como descrito na página anterior.

3. Se estiver usando o adaptador Bluetooth universal BAU, coloque-o também no modo de 
    emparelhamento (consulte o manual do BAU).

4. Conecte o adaptador Bluetooth no dispositivo de música e reproduza uma música.

5. O fone de ouvido e o adaptador emparelham automaticamente (a senha do adaptador deve ser  
    0000).

6. Após ser emparelhado e conectado, o comando de voz do fone de ouvido dirá “Headphones 
    connected” (Fone de ouvido conectado).
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EMPARELHAMENTO COM VÁRIOS DISPOSITIVOS 
BLUETOOTH

Os dispositivos emparelhados memorizam o emparelhamento a não ser que as informações de 
emparelhamento sejam apagadas, de modo que não há necessidade de fazer o emparelhamento 
novamente. O X2 pode emparelhar e memorizar 8 telefones/dispositivos de música. Repita 
os passos descritos nas páginas anteriores para configurar o fone de ouvido com outro 
telefone/dispositivo de música. Observe que, se um nono telefone/dispositivo de música for 
emparelhado, as informações de emparelhamento mais antigas serão apagadas. O X2 irá se 
conectar com o dispositivo conectado mais recentemente. Se desejar usar outro telefone/
dispositivo de música emparelhado, desligue a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth atual 
e, em seguida, conecte-o com o outro telefone/dispositivo de música selecionando “X2” na lista 
de dispositivos Bluetooth e pressione conectar. Ligue novamente o dispositivo originalmente 
emparelhado para reconectá-lo e alternar entre os dois dispositivos.
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CONTROLES
PRESSIONAR PRESSIONAR POR 1 SEG

Mude a chamada para o X2
Atender 2a chamada, encerrar 
chamada

Rejeitar 1a/2a chamada, alternar 
entre 2 chamadas, discagem por voz

Rediscar

Desligar/ligar áudio da chamada: 
pressionar + e -

COMANDOS ADICIONAIS DE 
CHAMADAS DO BOTÃO CENTRAL

OFF

PRESSIONAR POR 4 SEG

EM

FORA
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ESPECIFICAÇÕES
Versão do Bluetooth V2.1 + EDR (versões mais recentes não oferecem benefícios para fones de ouvido)

Código SBC Codec personalizado da SBC oferece alta fidelidade sem precisar de APT-X

Perfil Mãos livres V1.6, Fone de ouvido v1.1, A2DP v1.2 e AVRCP v1.4

Alcance efetivo 10 metros (30 pés)

Tempo de funcionamento Até 8 horas de música e chamadas

Tempo de espera Até 250 horas

Tensão de entrada CC 5V 100mA

Tempo de 
carregamento 

Aproximadamente 2 horas

Dimensões Auricular de 23 X 13 mm, fio de 540 mm de comprimento

Peso Aproximadamente 13 g
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GARANTIA, CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Detalhes completos sobre a garantia, manutenção e cuidados no site 
jaybirdsport.com/warranty. +1.866.244.3399

ATENÇÃO: Devido às características de isolamento deste fone de ouvido, não o use ao dirigir, andar de bicicleta ou 
onde existir tráfego de carros, nem em qualquer outra atividade onde possa ser perigoso deixar de ouvir os sons 
circundantes. Usar este fone de ouvido com volume excessivo pode causar danos permanentes à audição. Sempre 
abaixe o volume antes de usar. Tome cuidado no que diz respeito à introdução de objetos no canal auditivo. Use a seu 
próprio risco.

Copyright 2012 JayBird, LLC. Todos os direitos reservados. JayBird e o logotipo JayBird são marcas comerciais da 
JayBird, LLC. Bluetooth é marca comercial de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. dos EUA licenciada para a JayBird, 
LLC. iPhone é marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. Fabricado sob a patente europeia 
EP1410607B1 e patentes estrangeiras correspondentes. Montado na China.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições 
descritas a seguir: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar 
todo tipo de interferência recebida, incluindo interferências que possam causarfuncionamento indesejável. Quaisquer 
alterações ou modificações feitas ao dispositivo invalidarão a autoridade do usuário para operar o dispositivo. 
A bateria é reciclada. Não descarte a bateria em fogo, pois pode causar explosão.
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RESERVE UM MOMENTO PARA 
REGISTRAR SUA GARANTIA VITALÍCIA 
CONTRA TRANSPIRAÇÃO
jaybirdgear.com/intheclubnow
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Evite níveis de volume muito altos e 
períodosprolongados de uso. Não use 
quando estiverem tráfego na rua.

EVITE LESÕES

DIVIRTA-SE




