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 Descrição do Produto

 Mute do  microfone

Pressionar:     desligar microfone                                      
ligar microfone

Liga/Desliga

Deslizar para
cima: ligar

Deslizar para
baixo: desligar

Botão de volume

Deslizar para cima

:
aumentar volume

Deslizar para baixo:
diminuir volume

Pressionar: 
Mute/

cancelar mute

Indicador de microfone

Microfone ligado:
o indicador está aceso

Microfone desligado:
o indicador está apagado

Botão de modo de efeito 
de som

            Modo jogos MOBA

            Modo jogos FPS

            Modo música



■ Instalação do Software de Ajuste de 
      Efeito Sonoro

1. Na página  da EDIFIER modelo do produto: 

    www.edif ier.combr efetue o download do software de G7, localize  

e instale o software  (sistemas Windows 7, 

  Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 suportados). 

2. Siga as instruções para concluir a instalação.

Botão de cancelamento de ruído

Pressionar: ligar/desligar cancelamento de ruído

(não funcional se o software não estiver instalado)

Indicador de cancelamento de ruído

Cancelamento de ruído ligado: o indicador está aceso

Cancelamento de ruído desligado: o indicador está 
apagado

Indicador de efeito de luz

Presisonar: alternar efeito de luz 

Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto 

real.



•  Mantenha o produto longe de locais húmidos para evitar que 

    afete o circuito interno. Não use o produto durante um exercício 

    intenso ou com muito suor para que o suor pingue, danificando 

    assim o aparelho.

•  Não coloque o produto em locais expostos ao sol ou com altas 

    temperaturas. As temperaturas altas diminuem a vida útil de serviço 

    dos componentes eletrônicos, danificam a bateria e deformam os 

    componentes de plástico.

•  Não coloque o produto em locais frios para evitar danos na placa 

    do circuito interno.

•  Não desmonte o produto. Se uma pessoa não profissional operar 

    no produto, poderá danificá-lo.

•  Não deixe cair o produto, não o agite fortemente e não bata no 

    produto com objetos duros para evitar danos no circuito interno.

•  Não use produtos químicos e de limpeza drásticos para limpar o 

    fone de ouvido.

•  Não use objetos afiados para não riscar a superfície do produto e 

    evitar danos no revestimento exterior e afetar o aspeto.

■ Manutenção
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AVISO:
Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do 
sistema, as informações contidas neste documento poderão ser 
sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações 
diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual 
poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. 
Imagem apenas para referência, o produto real prevalece.




