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Guia rápido do utilizador
Bem-vindo aos Fauna, os seus óculos áudio!

Descarregue agora a aplicação «Fauna».

Visão geral dos Fauna
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Primeiros passos

Ativar

Ligar

Carregar

Antes do primeiro uso, retire o protetor de
plástico dos contactos de carga e coloque os
óculos novamente na caixa para serem totalmente carregados. Para ativar os Fauna, coloque-os na caixa e certifique-se de que o LED
«estado dos óculos» está aceso. Feche a caixa e
abra-a novamente. Os Fauna foram ativados e
irá ouvir: «Olá! Fauna ligados». Se os Fauna não
estiverem conectados a um dispositivo host
durante mais de 30 minutos, os Fauna entrarão
automaticamente em sono profundo. Para
acordar os Fauna, coloque-os na caixa de carregamento e, após fechar e abrir a caixa, os Fauna
estão prontos para se ligarem novamente.

Coloque os óculos na caixa e feche a tampa.
Abra a tampa novamente, pressione os Fauna
contra os contactos de carregamento da
caixa, certifique-se de que o LED «estado
dos óculos» está aceso. Irá ouvir a mensagem
«Fauna ligados, Fauna a emparelhar», ative
o Bluetooth no seu dispositivo móvel e
pesquise Fauna. A ligação é confirmada com
«Ótimo. Fauna conectados». Se ouvir «Por
favor, tente emparelhar novamente», repita
o procedimento. Os Fauna conectam-se
automaticamente com o último dispositivo
hospedeiro.

Se a carga da bateria estiver abaixo
de 30%, os Fauna avisam: «Bateria
fraca». Para carregar os seu Fauna,
coloque-os na caixa certificando-se
de que os pinos estão ligados. Feche
a tampa para iniciar o processo de
carregamento. Para indicar que
os seus Fauna estão conectados
corretamente, após fechar a caixa, os
LEDs mais à esquerda e à direita dos 4
LEDs de «estado da caixa» acenderão durante 5 segundos. A caixa
dos Fauna servem como estação de
carregamento.

Usar os Fauna

Tocar duas vezes

HASTE
ESQUERDA

Atender uma chamada
Desligar uma chamada
Tocar música
Colocar a música em pausa

Tocar longamente
(4 seg.)

Deslizar para a frente

Deslizar para trás

Baixar volume

Aumentar volume

Rejeitar uma chamada
Ir para a música seguinte

HASTE
D I R E I TA

Tocar duas vezes
Assistente de voz
ativo
Tocar longamente
(4 seg.)
Forçar o
emparelhamento

Mais sobre os Fauna

na caixa. Não os carregue de qualquer outra
forma.

Informações importantes

Carregar os óculos

O emparelhamento com um dispositivo
pode ser forçado: toque longamente durante 4 segundos na haste direita e ligue
o dispositivo hospedeiro aos Fauna via
Bluetooth. Note que o emparelhamento
forçado não pode ser usado quando
os Fauna estão no modo de hibernação.
Os Fauna são apenas à prova de gotejamento. Não os coloque debaixo de água
corrente.
Os ajustes da armação, do comprimento
da haste e das lentes podem ser feitos por
um oftalmologista.
Os Fauna apenas podem ser recarregados

O LED «estado dos óculos» na caixa dos
Fauna indica o estado dos óculos. Este LED
fica intermitente em amarelo (nível de carga
baixo) ou verde (nível de carga acima de
30%) se os contactos estiverem ligados corretamente. Com carga a 100%, o LED brilha
em verde durante 10 segundos após
a abertura da caixa.

Carregar a caixa
Os 4 LEDs externos mostram o estado da
bateria da caixa dos Fauna. Quando a caixa é
carregado via cabo USB-C, eles ficarão intermitentes. Se brilharem continuamente, a caixa
dos Fauna está completamente carregada.

Guia de utilizador em vídeo e manuais
detalhados podem ser encontrados em:
www.wearfauna.com/support

LED
estado dos óculos

LED
estado da caixa

menos de 30%:
intermitente em

menos de 25%

menos de 100%:
intermitente em
verde
100% carregado:
acende-se em verde

menos de 50%
menos de 75%
carregado a 100%

Quando o nível de bateria dos Fauna atingir
10% ou menos, uma mensagem «Desligar» é
ouvida e os Fauna entram em hibernação.

Instruções para oftalmologistas

Siga estas instruções para
evitar qualquer dano.
Corte a descrição e leve-a consigo para o ajuste dos óculos. Os
Fauna são apropriados para lentes com receita.

Atenção:
Os Fauna contêm partes
eletrónicas.

Informações importantes de
segurança
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1. Indicações de utilização
Os óculos de áudio Fauna são dispositivos de áudio portáteis
vinculados ao Bluetooth 5.0 na forma de óculos de sol ou
óculos de proteção contra a luz azul. As lentes de óculos
de áudio Fauna não são lentes de correção com receita,
no entanto, podem ser adaptadas apenas por um
oftalmologista. A armação é feita de material de acetato.
A haste dos óculos é feita com uma combinação de plástico,
metal e acetato. Permite um ajuste do comprimento
das hastes, o qual deve ser feito apenas por um oftalmologista.

Bluetooth do utilizador.
Os óculos são vendidos com uma caixa de carregamento dedicada.
Use apenas a caixa de carregamento fornecida para recarregar
a bateria dos óculos.
Avisos de segurança
No geral, lembre-se de:
• Ler estas instruções.
•
• Guardar estas instruções. •

O produto pode ser usado para ouvir música, podcasts
ou outras fontes de áudio; para chamadas telefónicas
e para interações com assistentes de áudio no smartphone,
smartwatch ou qualquer outro dispositivo ativado para

2. Segurança do utilizador
•

Para evitar danos à audição, não deve usar os nossos óculos num
volume elevado durante um longo período de tempo.
Use-os razoavelmente num nível de volume moderado.

•

Não use os óculos se eles emitirem algum ruído alto e incomum.
Se tal acontecer, pare de usar o dispositivo e entre em contacto
com o atendimento ao cliente: support@wearfauna.com

•

Remova os óculos de imediato se sentir uma sensação de
aquecimento incomum ou perda de áudio.

•

Contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia.
Este produto não é adequado para crianças com idade inferior
a 3 anos.

•

Não utilize se a embalagem estiver danificada no momento 		
da entrega.

•

As lentes devem ser trocadas apenas por um oftalmologista.

3. Segurança do produto
Mantenha os óculos e a caixa de carregamento longe do fogo e de fontes de calor. Evite o armazenamento sob luz solar direta. Não coloque
fontes de chama aberta, tais como velas acesas, sobre ou perto do
produto.

•

Após cada uso, limpe ambos os lados das lentes e todas as partes dos
óculos com o pano fornecido ou um pano seco.

•

Não tente alterar ou modificar o produto. Tal afetará a garantia do produto e levará à falha técnica do produto. O cumprimento das normas
abaixo mencionadas já não será garantido.

IP52

•

O ajuste do comprimento da haste deve ser feito apenas por 		
um oftalmologista.

•

Tenha cuidado, pois o uso dos óculos pode distraí-lo, especialmente
ao conduzir.

•

Siga as leis aplicáveis, especialmente relativas ao uso de telemóveis
ou outros dispositivos enquanto conduz. Nunca se esqueça de se
preocupar com a sua própria segurança e com a segurança de outras
pessoas ao usar os nossos óculos e ouvir o seu conteúdo preferido
enquanto participa em atividades que requerem a sua atenção.

•

Nunca se esqueça do seu ambiente. Ajuste o volume para garantir
que consegue ouvir o ambiente à sua volta, por exemplo, sinais
de aviso.

•
Este produto contém material magnético. Procure aconselhamento
•
médico para saber se tal pode afetar o seu dispositivo médico
implantável.

•

•

45°C

Dê atenção a todos os avisos.
Siga todas as instruções.

Não se recomenda o uso de óculos escuros ao conduzir à noite.
Por razões de segurança, carregue os óculos na caixa 		
de carregamento após um evento ESD, pois os óculos podem emitir
um ruído único, alto e curto que pode prejudicar a sua audição.

•

O adaptador de carregamento deve ser compatível com a norma PS1
e a potência de saída não pode ser superior a 15 W.

•

Potência de transmissão ≤ 9 dBm, frequência de transmissão:
2402 MHz-2480 MHz.

•

Desligue a caixa de carregamento durante tempestades com raios ou quando
não for usada durante longos períodos de tempo.

•

A caixa de carregamento e os óculos não devem ser expostos à luz solar
direta durante um período prolongado, pois tal pode danificar a bateria.

•

Durante o transporte, guarde os óculos na caixa de carregamento fornecida
para evitar arranhões desnecessários ao produto.

•

O produto apenas pode ser usado numa faixa de temperatura de 0 °C a
+45°C, caso contrário, a funcionalidade do produto não pode ser garantida.

•

Encaminhe todos os serviços de manutenção para pessoal qualificado.
A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma
forma, como por exemplo se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se objetos tiverem caído para o interior do aparelho, se o aparelho
não funcionar normalmente ou se tiver caído.

•

Não dobre as hastes dos óculos, pois tal pode danificar os componentes
eletrónicos internos.

•

Evite fechar as aberturas de som dos óculos ou inserir objetos pontiagudos, pois a qualidade do som será prejudicada e a garantia anulada.

•

•

Use apenas a caixa de carregamento do produto fornecido para recarregar a bateria dos óculos.

Não substitua as baterias dos óculos ou da caixa por um componente de
terceiros, pois tal afetará a funcionalidade do circuito integrado de proteção
da bateria.

•

•
Não use adaptadores de telemóvel para ligar a caixa de carregamento
às tomadas dos assentos de aviões, pois tal pode resultar em ferimentos
ou danos materiais devido ao aquecimento em demasia.
•
Use-a apenas com uma fonte de alimentação aprovada em conformidade com os requisitos regulamentares.
•
Use apenas produtos/acoplamentos/acessórios especificados pelo
fabricante.

Não elimine as baterias no fogo ou forno quente e evite esmagar ou cortar
mecanicamente as mesmas, pois tal pode causar uma explosão das baterias.

•
•

4. Informações regulamentares

Evite deixar as baterias num ambiente de alta temperatura, pois tal pode
causar uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.
Evite deixar as baterias num ambiente com pressão de ar extremamente
baixa, pois tal pode causar uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases
inflamáveis.

rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica.

Os óculos Fauna e a caixa de carregamento foram concebidos e fabricados de acordo com
as mais elevadas normas. Este equipamento foi testado e está em conformidade com a RF:
(BT5.0 e 2.4G), a EMC: (BT5.0 e 2.4G), a EN55032, a EN55035, a EMF: EN62479, Segurança:
EN 62368-1:2014 + A11:2017.
Este dispositivo eletrónico de baixa potência está em conformidade com a EN62479 e não
provoca interferências prejudiciais ao utilizador em nenhum momento, exceto em situações de
violação das restrições de segurança. Consequentemente, o limite de exposição à radiação
é respeitado, conforme definido para a saúde do utilizador para a população em geral. O dispositivo tem imunidade contra interferência eletromagnética conforme especificado pelas normas
EN55032, EN55035.
Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma ICES-003 do Canadá.
Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS-247 da Indústria do Canada.
Declaração relativa à exposição à radiação IC: Este EUT está em conformidade com os limites de
SAR para a população geral/exposição não controlada contida na IC RSS-102 e foi testado de
acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados na IEEE 1528 e na
IEC 62209. Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS da Indústria do Canada.
A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que
possa causar operação indesejada ao dispositivo.
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita
às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial
e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que
possa causar operação indesejada. Este equipamento foi testado e está em conformidade com
os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC.
Estes limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais
numa instalação residencial.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou de televisão, o que pode
ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a
interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:
•
•
•
•

Reoriente ou reposicione a antena recetora.
Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisor experiente para obter ajuda.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo concessionário deste dispositivo podem anular a autoridade do utilizador para operar o dispositivo.
FCC SAR: o valor SAR mais elevado comunicado à FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISION
para este dispositivo é de 0,20 W/kg, este dispositivo foi projetado para estar em conformidade com
os requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications Commission.
IC SAR: o valor SAR mais elevado comunicado para o procedimento Innovation Science and Economic Development (ISED) para este dispositivo é de 0,20 W/kg. Este dispositivo foi projetado para
estar em conformidade com os requisitos de exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal
Communications Commission.
O dispositivo é um transmissor e recetor de rádio de baixa potência. Conforme recomendado pelas
diretrizes internacionais, o dispositivo cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis
de 20 W/kg (10 g).
SAR de 10 g: o valor máximo de SAR comunicado é de 0,04 W/kg.
As baterias presentes nos óculos e na caixa de carregamento estão em conformidade com a
IEC62133/UL1642.
NÃO tente remover a bateria de íon de lítio do produto.
O produto é projetado para bloquear mais de 99% da energia da luz UVA e UVB. Este produto está
em conformidade com a ANSI Z80.3-2018 e a AS/NZS 1067.1:2016.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e
usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de

As lentes cumprem os requisitos governamentais de resistência ao impacto, mas
NÃO SÃO À PROVA DE QUEBRA!

5. Fabricante / distribuidor

7. Informações sobre a garantia

Fabricados para a Fauna Audio GmbH

Este produto é coberto por uma garantia da Fauna Audio GmbH.
O período de garantia é de dois anos após a entrega do produto.
Poderá encontrar a totalidade dos nossos termos legais de comercialização aqui: wearfauna.com/terms-of-trade/

Concebidos e desenvolvidos pela USound GmbH for
Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Áustria
Alimentados pela Tecnologia de colunas MEMS da USound.
USound e Fauna são marcas registadas da USound GmbH
e da Fauna Audio GmbH, Kratkystrasse 2, 8020 Graz, Áustria.

Para quaisquer reclamações de garantia ou devoluções, use o nosso
formulário na secção FAQ do nosso site e envie-o, preenchido e
assinado, para support@wearfauna.com .

6. Informações para o cliente

8. Logos e marcas registadas

Nomes/modelos do produto: Levia Black, Fabula Crystal Brown,
Memor Havana, Spiro Transparent Brown.

Bluetooth e os logotipos Bluetooth são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas é feito sob licença.

Número de série: ____________________________________________

Apple e o logotipo da Apple são marcas comerciais da Apple inc. App
Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Nome do modelo: ____________________________________________
O número de série e o nome do modelo estão localizados na parte
interna da haste e na parte inferior da caixa de carregamento.
Guarde o seu recibo em caso de querer acionar a garantia. 		
O formulário de garantia Fauna pode ser descarregado aqui:
wearfauna.com/warranty/

Informações importantes
Aqueça apenas as partes marcadas a
cinzento.
Até 80°C para acetato.
Até 50 °C para lentes.

Google Play e o logotipo Google Play são marcas registadas da Google
LLC.
Fauna e USound são marcas registadas da USound GmbH e da Fauna
Audio GmbH.

Siga estas instruções para evitar qualquer dano.

Parte frontal
ajustável de acetato

Não ajustáveis

Aquecimento OK
Sem partes eletrónicas

Não aquecer
Contém partes eletrónicas

Ponta ajustável
de acetato

Não ajuste com alicate.
Os óculos podem ficar danificados.
Tenha cuidado com a limpeza ultrassónica.
Remova as hastes com antecedência. Apenas
a parte frontal de acetato pode ser limpa.
Os Fauna são resistentes à água, mas não
são estanques.
Não os coloque debaixo de água corrente.

Aquecimento OK
Sem partes eletrónicas

