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Aonic 3   
Fones Auriculares Sound Isolating

Fones Auriculares Sound Isolating
Os fones auriculares Shure Sound Isolating , feitos com alto-falantes de armaduras balanceadas, fornecem um estágio de 
som peculiar livre de ruídos externos. Os potentes e elegantes fones auriculares Shure vêm com um cabo removível, adapta
dores, uma bolsa durável para transporte e adaptadores intraauriculares intercambiáveis Sound Isolating para um ajuste con
fortável e personalizado.

Escolha de um Adaptador Intra-Auricular
Escolha um adaptador intra-auricular que forneça o melhor ajuste e o melhor isolamento acústico. Ele deve ser fácil de inserir, 
ajustar-se confortavelmente e deve ser fácil de retirar.

Adaptadores Intra-Auriculares Flexíveis Macios: Nos tamanhos pequeno, médio e grande. Fei
tos com borracha flexível.

Adaptadores Intra-Auriculares de Espuma Macia: Pressione o adaptador intraauricular de es
puma entre seus dedos e insira no canal do ouvido. Segure no lugar por aproximadamente 10 se
gundos até que a espuma se expanda.

Adaptadores Intra-Auriculares com Flange Triplo: Se desejar, utilize uma tesoura para cortar a 
haste do adaptador intra-auricular.

Troca dos Adaptadores Intra-Auriculares
Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do bocal do fone.
Encaixe um novo adaptador intra-auricular de forma que ele cubra completamente a protuberância e o bocal.

™

™
™
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Cuidado: Caso a protuberância ou qualquer parte do bocal fiquem expostas, significa que o adaptador não está instalado corretamente. Substitua os adapta
dores intra-auriculares se eles não se conectarem firmemente ao bocal. Para garantir o encaixe e desempenho adequados, utilize somente adaptadores intra-
auriculares fornecidos pela Shure (a menos que esteja usando adaptadores intra-auriculares moldados personalizados).

Uso dos Fones Auriculares
Use-os como protetores auriculares. Um bom isolamento acústico garante o máximo de graves.

Escolha um adaptador intra-auricular.
Gire e puxe para remover. Insira todo o novo adaptador intra-auricular. Comprima levemente a espuma do adaptador 
intra-auricular.
Encaixe bem no ouvido. Passe o cabo sobre a orelha e deixe-o para trás. Apertar o cabo e diminua a folga, puxando 
para cima a trava do cabo.

Importante: Em casos de possíveis falhas na resposta de baixa frequência (graves), significa que o adaptador do fone auricular não está formando uma ve
dação firme. Empurre delicadamente o fone auricular para dentro do canal do ouvido ou experimente um adaptador intra-auricular diferente.

Alerta: Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

O uso do cabo sobre a orelha, prendendo-o atrás da cabeça ajuda a manter os fones auriculares no lugar durante atividades 
físicas.
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Remoção dos Fones Auriculares
Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

Observação: Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

Cabo Removível
Você pode remover o cabo dos fones auriculares para conectar componentes opcionais ou para substituir o cabo, caso ele se
ja danificado. Para evitar separação acidental, o conector possui um encaixe firme. Tome muito cuidado para evitar danos ao 
fone auricular e ao conector.

Não utilize alicates ou outras ferramentas.
Segure o conector e o fone auricular o mais perto possível de onde eles se encaixam.
Puxe para separá-los; não torça. O conector do cabo é de encaixe e não de rosca.

Observação: Se você puxar em ângulo, o conector não vai se desconectar.

Não puxe pelo cabo, nem pressione o bocal do fone auricular.
Ouça um clique ao conectar.
Quando voltar a conectar o cabo, observe as marcas "L" e "R". Para cabos e fones auriculares transparentes, observe os 
pontos coloridos (Vermelho=Direito, Azul=Esquerdo).
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Limpeza do Bocal do Fone Auricular
Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador intra-auricular e verifique o bocal do fone auricular. Se o 
bocal estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade do fio da ferramenta de limpeza.

Se não for encontrada nenhuma obstrução ou se a qualidade do som não melhorar, substitua o adaptador por um novo.

Cuidado: Ao efetuar a limpeza, não force qualquer objeto através do bico do fone auricular! Isso irá danificar o filtro acústico do fone auricular.

Advertência: A ferramenta de limpeza só deve ser usada para limpar os fones auriculares. Qualquer outro uso, como utilizar a ferramenta para limpar os ou
vidos ou o adaptador de espuma, pode resultar em lesão.

Os conectores do cabo dos fones auriculares podem acumular resíduos e outros tipos de fragmentos que podem afetar a qualidade do som. Se isso aconte
cer, desconecte os cabos e limpe-os utilizando um cotonete seco.

Manutenção e Limpeza
A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador intraauricular e o bocal do fone auricular, melho
rando a qualidade do som e a segurança do produto.

Mantenha os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares limpos e secos.
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Para limpar os adaptadores intraauriculares, removaos dos fones auriculares e laveos cuidadosamente com água mor
na e deixe secar ao ar. Os adaptadores intra-auriculares de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos 
e substitua se necessário. Os adaptadores intra-auriculares devem estar completamente secos para serem reutilizados.
Lave os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares com um produto antisséptico suave para evitar infecções. 
Não use desinfetantes à base de álcool.
Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se ajustarem perfeitamente.
Não tente alterar este produto. Isso poderá anular a garantia e resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

Especificações
Tipo de transdutor

Single balanced-armature driver

Sensibilidade
a 1 kHz

108  dB SPL/MW

Impedância
a 1 kHz

26  Ω

Faixa de Frequência
20  Hz –18 ,5  kHz

Conector de Entrada
Conectores MMCX

Peso Líquido
20,8   g (,7  oz.)

Temperatura de Operação
-18°C a 57°C (0°F a 135°F)

Temperatura de armazenamento
-29°C a 74°C (-20°F a 165°F)

Acessórios
Earphone Sleeves
Replacement Cables
Carrying Cases
Music Phone Accessory Cables
Volume Control
Adapters
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Visite o site http://www.shure.com/earphones para peças de reposição e instruções importantes quanto à limpeza e manuten
ção.

Certificações
Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de

http://www.shure.com/earphones
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