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PRECAUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO
Mantenha este manual em lugar seguro para referências futuras.

PERIGO: Sempre preste atenção às precauções 
básicas listadas abaixo para prevenir a probabilidade de 
se machucar ou até morrer por choque elétrico, curto 
circuito, defeito, fogo ou outros problemas. 

Cuidados no manuseamento
 x Não use headphones ao dirigir ou andar de bicicleta.
Também não ao passar por cruzamento de trem ou perto 
de construções.Não ouvir o que acontece ao seu redor 
aumenta o risco de acidentes.

ADVERTÊNCIAS: Siga sempre as precauções 
básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos 
graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-
circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas 
precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Não abra
 x Este dispositivo não contém peças cuja manutenção 
possa ser feita pelo usuário. Não abra o dispositivo 
nem tente desmontar ou modificar os componentes 
internos em hipótese alguma. Caso o dispositivo não 
esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo 
imediatamente e leve-o a um Serviço Técnico Yamaha.

Advertência: água
 x Não exponha o dispositivo à chuva, não o utilize perto de 
água nem em locais úmidos. Se algum líquido, como água, 
penetrar no dispositivo. Em seguida, leve o dispositivo a 
um Serviço Técnico Yamaha.

Perda da audicao
 x Antes de conectar os fones e ligar ou desligar os aparelhos, 
certifique-se que todos os volumes estão no mínimo.Não o 
fazendo poderá sofrer choque elétrico, perda de audição ou 
danificar o equipamento.

 x Não utilize os fones de ouvido por um longo período em 
volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a 
perda da audição. Se você apresentar algum problema de 
audição ou zumbido no ouvido, procure um médico.

Advertência: incêndio
 x Não coloque itens incandescentes ou chamas abertas 
próximos ao dispositivo, porque eles podem causar um 
incêndio.

CUIDADO: Siga sempre as precauções básicas 
mencionadas abaixo para evitar que você ou outras 
pessoas se machuquem, bem como para evitar que 
ocorram avarias no dispositivo ou em outros objetos. 
Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Cuidados no manuseamento
 x Não coloque o dispositivo em um local onde ele possa 
entrar em contato com gases corrosivos ou maresia. Se 
fizer isso, poderá resultar em mau funcionamento.

 x Antes de mudar o dispositivo de local, remova todos os 
cabos conectados.

 x No caso dos fones irritarem sua pele, pare de usá-los 
imediatamente.Se algo estranho aparecer em sua pele 
procure um médico.

 x Não coloque o dispositivo em um local onde ele possa 
entrar em contato com gases corrosivos ou maresia. Se 
fizer isso, pode resultar em mau funcionamento.

 x Para evitar ferimentos, evite puxar os cabos conectados aos 
microfones etc.

Cuidados
 x Mantenha o produto fora do alcance de crianças para evitar 
que engulam peças pequenas.Se uma criança engoli-las, 
procure um medico imediatamente.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos 
causados pelo uso indevido do dispositivo ou por 
modificações efetuadas nele, nem pela perda
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Informações para os utilizadores sobre a recolha e eliminação de equipamentos velhos
Este símbolo nos produtos, embalagem e/ou documentos que os acompanham significa que os produtos elétricos 
e eletrónicos velhos não devem ser misturados com o lixo doméstico geral.
Para o tratamento, recuperação e reciclagem apropriados de produtos velhos, leve-os para os pontos de recolha 
aplicáveis, de acordo com a legislação nacional do seu país e com a Diretiva 2002/96/CE.
Através da eliminação correta destes produtos, ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir quaisquer 
potenciais efeitos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, que poderiam ocorrer do manuseio 
inapropriado de resíduos.
Para mais informações sobre a recolha e reciclagem de produtos velhos, contacte a autoridade local responsável, 
o serviço de recolha de resíduos ou o local de venda onde comprou os produtos.
[Para utilizadores comerciais na União Europeia]
Se quiser eliminar equipamentos elétricos e eletrónicos, contacte o seu revendedor ou fornecedor para mais 
informações.
[Informações sobre a eliminação nos países fora da União Europeia]
Este símbolo é válido apenas na União Europeia. Se pretender eliminar estes itens, contacte a autoridade local 
responsável ou o seu revendedor e informe-se sobre o método de eliminação correto.

(weee_eu_pt_01a)

Português



11HPH-MT7/HPH-MT7W Manual do Proprietário

Po
rt

ug
uê

s

Como usar os fones de ouvido

Conectando

Desconectando

Adaptador dourado com 
rosca 6.3 mm 

Coloque o fone com a letra L no seu ouvido esquerdo e o com a letra R no seu ouvido direito.
Dependendo do aparelho a conectar-se, use o adaptador dourado com rosca 6.3 mm se necessário.

 �Aviso
Para evitar o mal funcionamento/quebra do produto, quebra dos dados ou quebra de outras coisas, siga 
as instruções abaixo.
Manuseamento e manutenção

 x Consulte também os manuais fornecidos com os dispositivos a serem conectados.
 x Ao remover o plugue do dispositivo conectado, certifique-se de puxar pelo plugue e não pelo cabo. Dobrar 
ou puxar o cabo por meio da força pode danificá-lo.

 x Não use fones de ouvido que esteja defeituosos.
 x Não exponha o aparelho a poeira excessiva, vibração, frio ou calor extremos(sol direto, perto de um 
aquecedor ou dentro de um carro durante o dia), para prevenir deformação, funcionamento instável ou 
dano aos componentes internos.

 x Não coloque vinil, plástico ou borracha sobre o aparelho, eles podem descolorir.
 x Ao limpar o aparelho, use um pano seco e macio.Não use thinner, solventes, líquidos de limpeza ou panos 
encharcados de químicos.

 �Etiqueta
Não use os fones de ouvido com um volume alto em um local público. O vazamento do som dos fones 
de ouvido irá perturbar as pessoas ao seu redor.

 � Informação
Sobre este manual

 x As ilustrações mostradas neste manual são apenas para fins de instrução.
 x Os nomes da companhia e os nomes dos produtos neste manual são marcas registradas de suas respectivas 
companhias.

 x O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data da impressão. Para obter 
o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual.

 �Acessórios
 x Adaptador dourado com rosca 6.3 mm 
 x Bag acolchoado

 x Manual do Proprietário (este manual)
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