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Ajustando a alça

Ajustando a haste do microfone

NOTA:

Garantia

Coloque o(s) fone(s) do headset sobre sua(s)
orelha(s), e se estiver usando um headset
monoauricular coloque a extremidade em “T”
sobre sua outra orelha. Ajuste a alça até que
esteja confortável, sendo que o ideal é que
praticamente não haja pressão sobre sua(s)
orelha(s).

Para evitar sons baixos ou distorcidos e para
proporcionar chamadas com áudio nítido
e agradável, o microfone deve estar posicionado
de 30 mm a 40 mm de sua boca (2 dedos).
A haste do microfone se move em várias direções
para assegurar o melhor ajuste. Veja a fig.5.

Desconecte o cabo QD, veja a fig. 7, antes de
separar a haste do microfone do monoauricular/
alça para cabeça.

Seu headset TT3 foi cuidadosamente fabricado
e 100% testado, usando-se componentes de alta
qualidade. Ele é protegido pela garantia contra
defeitos de fabricação e materiais por um período
de 24 meses desde a data da compra. Se ocorrer
uma falha improvável, o produto será consertado
ou substituído sem custo algum quando for retornado
com as despesas de postagem pagas para o endereço
abaixo, dentro da garantia de 24 meses.

fig.7

Removendo a haste do microfone
Para remover a haste do microfone da alça,
empurre levemente e com cuidado o lado
de dentro da almofada de orelha sobre
a caixa acústica por cerca de 3 mm a 5 mm.
O cartucho do microfone então sairá facilmente.
Veja a fig. 8a e 8b.

A maioria dos headsets podem ser usados em
qualquer lado. Para trocar o lado do microfone,
simplesmente gire a haste 180° para o outro
lado. A haste do microfone não consegue fazer
um giro completo de 360°. Veja a fig.3.

Esta garantia não cobre danos ou falhas decorrentes
de mau uso. O não cumprimento dos alertas, avisos
de cuidado e de segurança listados neste manual
do usuário invalidará esta garantia. Esta garantia
não cobre produtos danificados no transporte.
A remoção do lacre de garantia no cabo do headset
também invalidará a garantia. Seus direitos legais
não serão afetados por esta garantia.
Para serviços dentro e fora da garantia, retorne
o produto com as despesas de postagem pagas para:
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Haste do microfone
– rotação de 280°

fig.5

Ao retornar seu produto, certifique-se de que
a embalagem contenha uma carta descrevendo
quando e onde você comprou o produto e uma
descrição do problema encontrado. Se o produto
estiver dentro do período de garantia, coloque junto
uma comprovação da compra.

30 mm a 40 mm
da boca
(2 dedos)

fig.3
O cartucho do microfone/almofada de orelha
pode girar 120° para permitir o ajuste de
conforto na(s) orelha(s). Veja a fig.4.

Para ajustar a haste do microfone ao formato de
seu rosto, segure a haste conforme mostrado na
fig. 6. Não segure na extremidade do microfone
para ajustar o formato da haste.

O conserto ou substituição ficará a critério do
fabricante. De acordo com sua política de projeto
progressivo, a JPL se reserva o direito de alterar as
especificações dos produtos a qualquer tempo, sem
aviso prévio.

fig.8a

Garantia limitada
Danos consequentes ou incidentais, incluindo, por
exemplo, perda de propriedade e aqueles decorrentes
do descumprimento de qualquer garantia expressa ou
implícita, não são de responsabilidade do fornecedor
e até o limite permitido por lei estarão excluídos.
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

Cartucho do microfone
– rotação de 120°

fig.8b
fig.6
fig.4
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NÃO puxe a haste do
microfone para removêla da alça.
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Telefone: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com

Fabricado na China
Projetado e concebido no Reino Unido
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Manual do usuário
do headset
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Introdução
Obrigado por adquirir este produto.
Seu novo headset foi desenvolvido usando-se
as mais recentes tecnologias, sendo projetado
para conforto e liberdade de movimento.
Este headset é muito fácil de usar e configurar,
mas para obter o melhor de sua aquisição
recomendamos que você leia este manual do
usuário com atenção antes de usar o headset
pela primeira vez.

Retirada da embalagem
Retire seu headset da embalagem e certifique
-se de que, além deste manual do usuário,
estejam incluídos todos os acessórios
especificados.
Guarde a caixa do headset para armazenagem
de seu produto e também para a hipótese
improvável de precisar retorná-lo para
manutenção ou reparos.

Guia de compatibilidade
Verifique se você tem o cabo telefônico correto
para conectar seu novo headset a seu telefone
fixo. Você pode verificar com seu fornecedor
ou visitar www.jpltele.com e seguir os links no
menu de compatibilidade

Aviso

NOTA:

Certifique-se de que todas as conexões
elétricas (incluindo os condutores de extensão
e interligações entre os equipamentos) sejam
executadas corretamente, de acordo com as
respectivas instruções do fabricante.
Não continue a operar o equipamento se tiver
dúvida se está funcionando normalmente ou se
estiver com qualquer tipo de dano. Desconecte-o
de seu telefone e consulte seu fornecedor.
Não deixe que equipamentos elétricos sejam
expostos a chuva ou umidade.
Nunca empurre nada dentro de orifícios, fendas
ou qualquer outra abertura em seu headset, pois
isto pode causar um choque elétrico fatal.
Não abra o headset, pois assim estará invalidando
a garantia.
Nunca suponha ou assuma riscos com
equipamentos elétricos.
Headsets para telefones são capazes de produzir
altos níveis de som. A exposição prolongada a
altos níveis de som pode causar danos à audição.

Antes de conectar o cabo QD ao cabo telefônic,
veja a fig.1, certifique-se de que a haste do
microfone esteja bem presa no monoauricular/
alça de cabeça.

Recursos do headset

Conectando seu headset

Alça ajustável

fig.1

Conectando a haste do microfone à alça
Empurre levemente a alça do microfone na alça
até ouvir um clique. Veja a fig. 2a e 2b.

Almofada de orelha

Microfone

Clipe para camisa

fig.2a

Segurança

Cabo QD
(Quick Disconnect)
(QD)

Para sua própria segurança, este produto só
deverá ser usado com equipamentos aprovados
segundo as normas CE ACA e RoHS. O uso deste
headset com equipamentos não aprovados pode
invalidar a garantia deste produto.

Manutenção

Usando o cabo QD
Seu headset pode ser equipado com um cabo
QD, permitindo que você se afaste de sua
mesa (desconectando os dois conectores) sem
perder uma chamada.

Se você não tiver um amplificador para
headset, entre em contato com o fornecedor
deste headset (detalhes no verso do manual
do usuário). Ele poderá fornecer o amplificador
correto para seu headset e telefone fixo.

Aviso de cunho ambiental

3

Entre em contato com seu fornecedor para obter
o cabo telefônico correto para seu telefone fixo.
Obs.: Todos os cabos telefônicos são fornecidos
como acessório, a um custo adicional.

Para separar os dois conectores, simplesmente
puxe em linha reta, puxando o conector da
esquerda para a esquerda e o da direita para
a direita. NÃO tente separar os conectores
dobrando-os.

Para obter um desempenho ideal, higiene e vida
útil duradoura de seu headset, substitua todos os
itens consumíveis – almofada de orelha, almofada
do microfone (se aplicável) e filtro do microfone
a cada seis meses.
Este headset foi fabricado de acordo com as
normas CE, RoHS e WEEE. Em prol da reciclagem
de matérias-primas, não descarte este headset
no seu lixo caseiro ao alcançar o final de vida útil.
Este produto pode ser descartado em recintos
aprovados de reciclagem ou descarte de acordo
com normas locais.

Se tiver, simplesmente conecte o cabo QD
do headset no cabo telefônico escolhido
(não fornecido) e então conecte o cabo
telefônico à porta dedicada de seu telefone fixo.
Se você descobrir que, quando o headset
estiver conectado ao telefone, ele não está
funcionando conforme o esperado, então
é bastante provável que você esteja usando
um cabo telefônico incompatível. Há diversos
cabos telefônicos disponíveis, eles são todos
projetados para conectar seu headset a marcas
específicas de telefone fixo, garantindo que seu
headset seja compatível, independentemente
de sua configuração.

O que fazer se o seu telefone fixo não
tiver uma porta de conexão dedicada para
headsets:
Seu telefone fixo precisa de um amplificador
externo para headsets. Se você já tiver um
amplificador externo para headsets, leia o
manual de configuração do produto e conecte
o seu headset corretamente.

Aviso: Antes de conectar o cabo QD,

certifique-se de que a haste do
microfone esteja bem presa no monoauricular/
alça de cabeça! Da mesma forma, antes
de separar a haste do microfone do
monoauricular/alça para cabeça, certifique-se
de que o cabo QD esteja desconectado do
cabo telefônico primeiro.

O seu telefone fixo tem uma porta de conexão
dedicada para headsets?

fig.2b
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Cabo telefônico
(Não incluído)
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