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Parabéns! Você adquiriu um dispositivo Geonav que torna a sua vida mais prática 
e produtiva!

Os Fones de Ouvido com Microfone para Videochamadas & Reuniões 
Online Geonav possuem qualidade digital de som, conforto, versatilidade de 
uso e são leves. O microfone ominidirecional capta a voz com total nitidez, e o 
controle no cabo permite aumentar e diminuir o volume, silenciar o microfone e 
o áudio rapidamente. Pode ser usado com qualquer dispositivo com uma porta 
USB.

A caixa contém: 1 Fones de Ouvido com Microfone com conexão USB e 1 Guia 
Rápido.

Modo de Usar

Ligar
1. Coloque os fones de ouvido sobre a orelha. Conecte-o a uma porta USB no seu 
computador (de mesa ou notebook).

2. Para usar o microfone, baixe-o até a altura da boca. 

3. Para usar o controle, siga as instruções a seguir:

        Aperte uma vez para silenciar (mutar) o microfone.

      Aperte uma vez para aumentar o volume / Aperte e segure para avançar  
          a faixa.

          Aperte uma vez para diminuir o volume / Aperte e segure para voltar a faixa.

         Aperte uma vez para silenciar (mutar) o alto falante.
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Especificações Técnicas:
Diâmetro dos fones: 40mm

Impedância: 32Ω ± 15%

Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz

Potência nominal: 20mW

Sensibilidade dos fones: 105dB ±3dB

Sensibilidade do microfone: -40dB ±5dB

Diretividade: Omnidirecional (360º)

Comprimento do cabo: 2 metros

Plugue: USB 2.0

Aviso
1. Siga as instruções contidas neste manual para o melhor uso dos fones.

2. Guarde os fones em ambientes frescos, à temperatura ambiente.

3. Não molhe ou mergulhe os fones de ouvido.

4. Não deixe os fones perto de aparelhos que emitam calor, como aquecedores, 
fogão ou forno.

5. Para proteger sua audição e aumentar a vida útil dos fones, é recomendado 
não ajustar o volume no máximo por muito tempo.

6. Não deixe os fones ao alcance de crianças. Os fones não são um brinquedo.

7. Consertos de aparelhos eletrônicos devem ser realizados por um técnico 
qualificado. Abrir os fones pode causar riscos e violar os termos da garantia.

Termos de Garantia 
1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia 
durante o período indicado na embalagem.

2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da 
compra.

3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;

B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;

C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, 
fogo, água ou outros.

4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e 
postagem do produto.

5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso 
prévio.
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