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Intensifique
Você deve estar animado com a sua próxima sessão de exercícios. Deveria. 
Combinamos som de estúdio de qualidade com a melhor tecnologia de 
monitoramento biométrico fitness da área. Os resultados manterão seu coração 
batendo.

Solte a alça
Agora você pode acompanhar a sua frequência cardíaca enquanto ouve suas 
músicas favoritas sem uma alça desconfortável ou diversos acessórios.

Jogue fora as baterias
O conector de áudio de 3,5 mm reforçado em ouro garante toda a energia que 
você precisará para o monitoramento biométrico. Não há nada para substituir ou 
recarregar.

Mergulhe
Os fones de ouvido SMS Audio BioSport™ possuem classificação IPX4 para 
resistência ao suor e água.
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TM

Auriculares Con Sensores Biométricos Con Marcador de Frecuencia Cardiac
Słuchawki Biometrycznych Z Pulsometr

I n t r a - a u r i c u l a r

MONITOR DE FREQUÊNCIA 
CARDÍACA
Monitore o seu nível  
de intensidade

CLASSIFICAÇÃO IPX4
Classificado para a proteção 
contra suor e água

COMPATÍVEL COM APPs
Funciona com os maiores apps fitness

BATERIA DESNECESSÁRIA
Conecte o seu dispositivo e siga em frente



AVISO: Alterações ou modificações não 
expressamente aprovadas pela SMS Audio 
poderiam anular a autoridade do usuário na 
operação do equipamento.

AVISO: Ouvir música em níveis altos por longos 
períodos de tempo pode danificar a audição. 
Ajuste o volume antes de inserir os fones de 
ouvido em seus ouvidos para proteger-se contra 
explosões repentinas de som. 

ATENÇÃO: Este instrumento está em 
conformidade com a classificação IPX4 relacionada 
à vedação contra água, o que garante que este 
instrumento não mostrará danos adversos mesmo 
se exposto a jatos de água de qualquer direção.  
Entretanto, o instrumento não é à prova d’água, 
por isso nunca deve ser lavado com água ou 
deixado imerso na água.
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Para a sua segurança



1] Fones de ouvido biométricos BioSport e microfone acoplado

2] Estojo de transporte 

3] 3 tamanhos de gel para ouvidos (p,m,g)

4] Manual do usuário

5] RunKeeperTM Insert

dentro da ca ixa
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AVISO: NÃO insira seus fones muito profundamente em seus ouvidos. Fazer 
isso poderá causar danos permanentes aos seus tímpanos e pode interferir 
na qualidade do som.

Consulte este guia para as descrições dos 
botões e localizações de outros recursos 
mencionados dentro do manual.

Secure-Fit
Gels para ouvido Sensor de frequência 

cardíaca

Secure-Fit 
Colocação Emaranhado

Cabos resistentes
Conector de áudio de 3,5 mm

Microfone embutido

PTBR | Fones de ouvido biométricos BIOSPORT

num p iscar de o lhos



Modo de frequência cardíaca

1)  Visite a URL para fazer download e instalar o RunKeeper. 
RunKeeper.com/GetApp

2) Execute o RunKeeper

3) Mova a barra até o modo de frequência cardíaca  

Mudar para o modo microfone

1)  Ao receber/responder uma chamada telefônica, mova a barra para 
habilitar o modo de telefone.

Ouvindo músicas

Conecte o seu conector de áudio do fone de ouvido no seu dispositivo de 
áudio. Ouvir músicas exige que você ajuste o volume no seu dispositivo 
de áudio até que você obtenha o volume desejado. Lembre-se que ouvir 
música muito alto por um longo período de tempo pode danificar a sua 
audição.

guia para início rápido
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MODO   Botão:   Ação:
 
MÚSICA   Toque simples Tocar e pausar

  Toque duplo Próxima faixa

  Toque triplo  Faixa anterior

  Toque longo Executa o reconhecimento de voz

Telefone
 
Android®  Toque simples curto Chamadas recebidas: Responder

    Durante a chamada: Mudo

    Chamada múltipla: Alterna entre as chamadas

  Toque longo Chamadas recebidas: Recusar

    Durante a chamada: Finalizar chamada

iOS®   Toque simples curto Chamadas recebidas: Responder

  Durante a chamada:  Chamada múltipla:  
  Finalizar chamada Alterna entre as chamadas

  Toque longo Chamadas recebidas: Recusar
    Durante a chamada: Finalizar chamada

OBSERVAÇÃO: A funcionalidade pode variar de acordo com o seu telefone.  
Consulte o manual do usuário do seu telefone para especificações.
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Controle multifuncional



Perguntas frequentes
Por que o chamador não consegue ouvir a minha voz?

Certifique-se que a barra esteja no modo de chamada telefônica.

Por que não vejo minhas informações de frequência cardíaca 
no RunKeeper?

Certifique-se que você tenha selecionado o modo de frequência 
cardíaca e executado o app RunKeeper. Pode demorar 10 segundos 
para o RunKeeper exibir a sua frequência cardíaca.

Como aumento ou abaixo meu volume?

Use seu telefone para ajustar o volume.

Por que meu fone cai da minha orelha?

Certifique-se que você tenha o tamanho certo do gel e que tenha o 
inserido na orelha correta.

Quais smartphones permitem que eu monitore a minha 
frequência cardíaca com o “BioSport”?

Muitos dos smartphones populares suportam o “BioSport”. Por favor, 
visite smsaudio.com/pages/faq/biosport para ver se o seu telefone 
é suportado.
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A SMS Audio LLC (“SMS”) garante ao comprador original que este produto (quando adquirido 
novo em sua embalagem original de um fornecedor autorizado e quando usado de acordo com as 
instruções e recomendações da SMS na documentação que o acompanha) estará livre de defeitos 
em material e mão de obra que existam no momento da compra e que causem uma falha do produto 
em operar de acordo com a documentação que acompanha o produto por um período de 1 ano 
a partir da data da compra original do produto em seu embalagem original de um fornecedor 
autorizado (“Período de garantia”).
Se aparecer um defeito e uma reivindicação válida for recebida pela SMS dentro do Período de 
garantia, a seu critério, a SMS irá (a) reparar o produto sem cobranças, usando peças novas ou 
recondicionadas, ou (b) trocar o produto por um produto novo ou que tenha sido fabricado a partir 
de peças novas ou recondicionadas e que seja pelo menos funcionalmente equivalente ao produto 
original.
Para fazer uma reivindicação e para obter reparo ou substituição dentro dos termos desta garantia, 
por favor, devolva o produto com o recibo de compra, descrição do defeito e transporte pago para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Uma ordem de dinheiro de $5 (dólares) para a SMS Audio LLC deve ser inclusa para cobrir os custos 
de envio e manuseio. Você é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou 
danificação do produto durante o envio.  
Esta garantia não vale para: (a) danos ao produto causados por por qualquer uso que não seja o 
uso privado não-comercial, acidentes, abuso, mau uso, utilização indevida; (b) danos causados pela 
manutenção ou serviços realizados por alguém que não seja a SMS; (c) um produto ou uma peça 
que tenha sido alterada ou adulterada por qualquer pessoa que não seja a SMS; (d) se qualquer 
número de série ou identificação do produto da SMS tiver sido removida ou apagada; (e) exposição 
do produto ao calor, frio, sol, água ou outros líquidos, químicos, animais, sujeira, areia ou outros 
contaminantes; (f) pessoas que adquiriram o produto de segunda mão ou sem embalagem, ou que 
compraram para revenda, arrendamento ou empréstimo ou outros usos comerciais; ou (g) ações 
fora do controle da SMS, incluindo, sem limitar-se a, vandalismo, fogo, tempestades, terremotos, 
enchentes, ou atos de Deus.
Nenhum fornecedor, varejista, agente ou funcionário da SMS está autorizado a fazer quaisquer 
modificações, extensões ou adições a esta garantia.
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garantia limitada



A extensão da responsabilidade da SMS sob esta garantia limita-se a reparos ou às substituições 
fornecidas acima, e em nenhum caso a responsabilidade da empresa deve exceder o preço de 
compra pago. 
ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERTIMIDO POR LEI, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS FORNECIDOS 
ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E ESTÃO ACIMA DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, 
RECURSOS E CONDIÇÕES - VERBAIS, ESCRITAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. A SMS ESTÁ 
ESPECIFICAMENTE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM 
LIMITAR-SE A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E FITNESS PARA UMA FINALIDADE 
PARTICULAR. SE A SMS NÃO PUDER NEGAR LEGALMENTE OU EXCLUIR GARANTIAS 
IMPLÍCITAS SOB A LEI APLICÁVEL, ENTÃO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, QUAISQUER 
REIVINDICAÇÕES SOB TAIS GARANTIAS IMPLÍCITAS EXPIRARÃO COM O FIM DO PERÍODO 
DE GARANTIA.
NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEI, A SMS NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER 
DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DE 
QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU CONDIÇÃO DO PRODUTO, OU SOB QUALQUER 
OUTRA TEORIA JURÍDICA.  
Esta Garantia Limitada e quaisquer disputas decorrentes ou em conexão com esta Garantia Limitada 
ou a com a condição do produto, documentação ou embrulho (“Disputas”) serão governadas pelas 
leis do Estado de Nova York, sem levar em conta os conflitos de princípios jurídicos dos mesmos. 
A Convenção para a Venda Internacional de Bens não é aplicada e está especificamente excluída. 
As cortes federais e estaduais localizadas no Estado de Nova York, Condado de Nova York, Estados 
Unidos da América possuem jurisdição e devem ser o fórum exclusivo para a resolução de quaisquer 
Disputas. 
ESTA GARANTIA LIMITADA LHE FORNECE DIREITOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, E VOCÊ 
TAMBÉM PODE TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE ESTADO PARA ESTADO E DE 
JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO, E NÃO DEVEM SER AFETADOS POR ESTA GARANTIA 
LIMITADA. ESTA GARANTIA NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU ATRIBUÍDA. 
Se qualquer provisão desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou ineficaz, tal provisão será considerada 
serapada e não deverá afetar as outras provisões. Em caso de qualquer inconsistência entre a versão 
em Inglês e outras versões desta Garantia Limitada, a versão em Inglês deve prevalecer. 
Para perguntas sobre a garantia, por favor, envie e-mail para 
warranty@SMSaudio.com.
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Declaração da FCC (EUA)
Este dispositivo cumpre com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:
• Este dispositivo não pode causar interferência nociva
• Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação 
indesejada.
Este equipamento foi testado e visto que cumpre com os limites para os dispositivos digitais da Classe B, de acordo 
com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferência 
prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera usos e pode irradiar a energia de frequência de rádio e 
se não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele pode causar interferência prejudicial em comunicações via 
rádio. Entretanto, não há garantias que nenhuma interferência ocorrerá em instalações particulares. Se este equipamento 
realmente causar interferência prejudicial na recepção de televisão ou rádio, que pode ser determinada ao desligar e ligar 
o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência através de um ou mais dos seguintes métodos:
• Reoriente ou desloque a antena de recepção.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente daquele que o receptor está conectado.
• Consulte o vendedor ou um técnico de rádio/ TV com experiência para ajuda.
ICES-003 (Canadá)
Este aparato digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído via rádio de aparatos digitais definidos no 
padrão de equipamentos que causam interferência entitulado: “Digital Apparatus”, ICES-003 do Departamento Canadense 
de Comunicações.
Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictee par le Ministre Canadian 
des Communications.
Europa (Declaração da CE de conformidade)
Este produto cumpre com as seguintes diretrizes Low Voltage Directive 2006/95/EC; EMC Directive 2004/108/EC, e RoHS 
Directive 2011/65/EU. Ponto de contato: Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, 
CA 95054 USA

Aprovação de outros países:

Japão:Austrália/Nova Zelândia:

Coréia do Sul:

MSIP-REM-CPU-Biosport:
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TROCAS E REEMBOLSOS
Dentro de 15 dias da compra original do produto (Reivindicação para Troca/Reembolso), um novo 
produto pode ser trocado por outro produto SMS ou devolvido para um reembolso, sujeito aos seguintes 
termos e condições.
Para obter uma troca ou reembolso, você deve obter uma Autorização de Devolução de Mercadoria 
(ADM), e a SMS deve receber o produto com o seu código de barras original e recibo dentro do Período 
de Troca/Reembolso. ADM são válidas por 10 dias. Para obter um número ADM, entre em contato com 
o Atendimento ao Cliente em warranty@smsaudio.com.
Envie o produto com seu código de barras original, recibo e número ADM, junto com uma nota 
indicando se você deseja trocar o produto (neste caso, indicar outro produto SMS preferível) ou um 
reembolso, para:
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.
Taxas de envio decorrentes da troca ou devolução da nova mercadoria não são reembolsáveis.  Você 
é responsável por pagar os custos de envio e pelo risco de perda ou danificação do produto durante o 
envio, tanto enviando quanto recebendo da SMS.  
Após o recebimento de uma reivindicação válida de troca/reembolso durante o Período de Troca/
Reembolso, a SMS irá, no caso de uma troca, creditar o preço de compra do produto trocado (menos os 
impostos, taxas de envio/manuseio/garantia/impostos) contra o pedido online de um novo produto SMS 
em estoque. No caso de um reembolso, a SMS reembolsará o preço de compra do produto devolvido 
(menos as taxas e cobranças de envio/manuseio/garantia/impostos) dentro de 30 dias do recebimento 
da reivindicação de reembolso.
A SMS reserva-se no direito de negar qualquer devolução ou troca onde o produto não esteja com uma 
aparência nova. Aparência nova significa o produto completo na caixa original com todo o equipamento, 
embalagem, garantias, manuais e/ou acessórios sem danos (incluindo sem rasgos ou desgastes).  
Pedidos online de produtos em estoque geralmente são enviados dentro de dois dias após o recebimento 
do pedido, então, se você gostaria de cancelar um pedido após ele já tiver sido realizado, isso deverá ser 
feito dentro de 24 horas. Contate warranty@smsaudio.com com o seu número do pedido de vendas e 
um reembolso será emitido. Por favor, esteja ciente que para todos os pedidos de fora dos EUA, poderão 
haver taxas e impostos de envio pelos quais a SMS Audio não é responsável.
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REGISTRE-SE EM SMSAUDIO.COM
Traduções em outros idiomas disponível em 

www.smsaudio.com/manuals


