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Visão geral do fone de ouvido
1 Microfone

2 Tecla de chamada

3 Display

4 Controle de volume de toque

5 Tecla ligar/desligar

6 Conector do carregador

7 Conector do fone de ouvido

8 Clipe

9 Próxima tecla

10 Tecla reproduzir/pausar

11 Tecla anterior
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Ícones do display
Status da bateria

Carregamento da bateria

O fone de ouvido está ativado

O fone ouvido está pronto para ser pareado com outro dispositivo.

Chamada recebida

Chamada feita

Chamada em andamento

Discagem ativada por voz ativada

Ajustando o volume de música

Ajustando o volume de voz

Menu de seleção de origem de música

Chamando menu de seleção de dispositivo

Menu de seleção de modo de música

Modo de jogo

Modo de música

Modo de rádio FM

O microfone está mudo

6

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.



Introdução
O Fone de ouvido Hi-Fi Wireless com rádio FM MW600 permite que você controle as
chamadas recebidas e feitas. Você pode ouvir rádio e aproveitar jogos com sistema PSP®
ou PC. Também é possível ouvir áudio estéreo em um telefone ou outro dispositivo
Bluetooth, como um computador ou um music player portátil. Durante as chamadas, a
música pausa automaticamente e é reiniciada quando a chamada termina.
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Carregamento
Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, você precisará carregá-lo durante 8 horas
com o carregador fornecido (veja a figura 2). O tempo de carregamento normal é de 2,5
horas. Use somente carregadores da Sony Ericsson.

Não é possível usar o fone de ouvido durante o carregamento.
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Ligando e desligando
Para ligar o fone de ouvido

• Pressione e segure (simultaneamente)  até que o display seja ligado.

Para desligar o fone de ouvido
• Pressione e segure (simultaneamente)  até que o display seja desligado.
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Pareando o fone de ouvido

Pareie o fone de ouvido com um telefone
Para usar o fone de ouvido com um telefone, você precisa parear o fone de ouvido com o
telefone. Após um pareamento bem-sucedido, o fone de ouvido se conectará
automaticamente ao telefone assim que for ligado e estiver dentro da área de cobertura.

Para parear o fone de ouvido com um telefone
1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
2 Ligue a função Bluetooth no telefone. Para obter instruções, consulte o Manual do

usuário do telefone.
3 Ligue a visibilidade Bluetooth no telefone. Isso torna o telefone visível a outros

dispositivos Bluetooth.
4 Coloque o telefone a uma distância de até 20 cm (8 polegadas) do fone de ouvido.
5 Pressione e segure  no fone de ouvido por cerca de 5 segundos, até que o

indicador de pareamento apareça no display.
6 Pareamento automático no seu telefone: Quando for solicitada a adição do MW600,

siga as instruções exibidas.
7 Pareamento normal no seu telefone: procure e adicione novos dispositivos.
8 Se a senha de acesso for solicitada, digite 0000.

Pareando o fone de ouvido com outro dispositivo
Para usar o fone de ouvido com outro dispositivo, por exemplo, um dispositivo de jogo ou
um PC, você precisa parear o fone de ouvido com esse dispositivo. Após um pareamento
bem-sucedido, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo assim que
for ligado e estiver dentro da área de cobertura.

Para parear o fone de ouvido com outro dispositivo
1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
2 Ligue a função Bluetooth no outro dispositivo. Para obter instruções, consulte o

Manual do usuário do outro dispositivo.
3 Coloque o outro dispositivo a 20 cm (8 polegadas) do fone de ouvido.
4 Pressione e segure  no fone de ouvido por cerca de 5 segundos, até que o

indicador de pareamento apareça no display.
5 No outro dispositivo: procure e adicione novos dispositivos.
6 Se a senha de acesso for solicitada, digite 0000.

Substituindo dispositivos
Quando os três dispositivos pareados estiverem ativados, você poderá substituir um
dispositivo por outro.

Para substituir um dispositivo pareado
• Use o controle de volume de toque para selecionar um dispositivo.
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Ajustando o volume
Para alterar o volume de música ou alto-falante

1 Durante uma chamada, ou ao ouvir música ou rádio FM, passe o dedo pelo controle
de volume de volume de toque para habilitar o controle de volume.

2 Para ajustar o volume, deslize o dedo novamente pelo controle de volume.

Para ajuste de volume repetido, mantenha o dedo pressionado no final do controle de volume
de toque após deslizar o dedo.
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Chamando
Para fazer uma ligação

• Disque o número do telefone usando as teclas do telefone. A chamada é ativada
automaticamente no fone de ouvido.

Para finalizar uma ligação
• Pressione  brevemente.

Para fazer uma chamada usando comandos de voz
• Pressione  rapidamente, aguarde pelo bipe e diga um comando.

Para atender a uma chamada
• Um bipe indica uma chamada recebida. Pressione  brevemente.

Para rejeitar uma chamada
• Pressione e segure  até você ouvir um bipe.

Para rediscar um número
• Clique duas vezes em .

Para atender a uma segunda chamada
• Pressione . A chamada em andamento é colocada em espera.

Para alternar entre duas chamadas
• Pressione e segure  até você ouvir um bipe.

Para desativar o microfone durante uma chamada
• Pressione e mantenha pressionado  até você ouvir um bipe.

Chamando com o uso de comandos de voz
Os comandos de voz podem ser úteis quando você está usando o fone de ouvido. Para
obter mais informações sobre esses comandos, e se o seu telefone suportar esse recurso,
consulte Controle de voz no Manual do usuário do telefone.

Transferir som

Para transferir o som do fone de ouvido para o telefone
• Consulte Transferindo som de e para um handsfree Bluetooth no Manual do usuário

do telefone.

Para transferir o som do telefone para o fone de ouvido
• Durante uma chamada, pressione .

Usando outro dispositivo para fazer chamadas
Antes de usar outro dispositivo para fazer chamadas, o fone de ouvido tem que estar
pareado com o dispositivo. O fone ouvido pode ser pareado com até três dispositivos.
Todas as vezes que um telefone é pareado, este dispositivo se torna o dispositivo de
chamadas automaticamente.

Apenas um dos dispositivos pareados pode ser selecionado por vez dispositivo de chamadas.
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Para selecionar um dispositivo de chamada
1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de dispositivo de chamada

apareça.
2 Use o controle de volume de toque para selecionar um dispositivo de chamada.

13

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.



Como ouvir música
Para ouvir música

1 Inicie o media player no telefone.
2 Para iniciar e pausar a música, pressione  no fone de ouvido.

Para mudar de faixa
• Ao ouvir música, pressione  ou .

Para mover-se dentro de uma faixa
• Pressione e segure  ou  até alcançar a posição desejada.

Usando outro dispositivo como origem de música
Antes de ouvir música a partir de outro dispositivo, o fone de ouvido tem que estar pareado
com o dispositivo. O fone ouvido pode ser pareado com até três dispositivos. Ao parear
um dispositivo de jogos ou um PC, este dispositivo se torna a origem da música
automaticamente.

Apenas um dos dispositivos pareados pode ser selecionado por vez como origem de música.

Para selecionar uma origem de música
1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de origem de música apareça.
2 Use o controle de volume de toque para selecionar uma origem de música.
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Ouvindo o rádio
Quando estiver ouvindo rádio, você só poderá alterar o volume no fone de ouvido.

Para ligar o rádio
1 Pressione e segure  até que o menu de seleção de dispositivo de áudio apareça.
2 Use o controle de volume de toque para selecionar o rádio FM. O rádio FM é iniciado

automaticamente.

Quando o rádio FM for o dispositivo do áudio selecionado, pressione  para ligar ou desligar
o rádio FM.

Para desligar o rádio
• Pressione .

Para pesquisar uma estação de rádio
• Pressione e segure  ou .

Para alterar a freqüência manualmente
• Pressione  ou  a fim de mover 100kHz para cima ou para baixo.
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Redefinindo o fone de ouvido
Redefina o fone de ouvido se ele tiver um comportamento inesperado. Redefinir o fone de
ouvido remove todas as informações sobre os dispositivos pareados.

Para redefinir o fone de ouvido
1 Verifique se o fone de ouvido está desligado.
2 Pressione e segure  até que a indicação de pareamento apareça.
3 Pressione e segure (simultaneamente)  e  até que o fone de ouvido seja

desligado.
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Bateria
Uma bateria usada com pouca freqüência, ou uma bateria nova, podem ter sua
capacidade reduzida. Você pode ter de recarregá-la várias vezes. Quando a carga da
bateria estiver baixa, você ouvirá um bipe baixo. Se você não carregar o fone de ouvido,
ele será desligado automaticamente depois de 10 minutos.

Para verificar o status da bateria
• Ative o display para verificar o nível da bateria.
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Solução de problemas

A rediscagem não funciona
• Verifique se a lista de chamadas do telefone não está vazia.
• Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.
• Verifique se o telefone ou outro dispositivo suporta o perfil handsfree do Bluetooth.

Não consigo atender a uma segunda chamada
• Verifique se o telefone suporta o perfil handsfree do Bluetooth.
• Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.

Os comandos de voz não funcionam
• Verifique se os comandos de voz estão habilitados e gravados no seu telefone antes de

começar a usá-los.
• Certifique-se de que o dispositivo de chamada correto foi selecionado.
• Verifique se o telefone suporta o perfil do fone de ouvido Bluetooth™.

A música não é reproduzida no fone de ouvido
• Verifique se o seu telefone ou outro dispositivo está pareado com o fone de ouvido. Pode

ser necessário reiniciar o media player e selecionar o uso do fone de ouvido.
• Certifique-se de que a origem de música correta foi selecionada.

Não toca rádio no fone de ouvido
• Certifique-se de que o rádio FM foi selecionado dispositivo de música.

O controle de volume de toque não funciona
Primeiramente, ative o controle de volume de toque ativando o controle de volume de
toque. Em seguida, deslize o dedo novamente para alterar o volume.

O fone de ouvido é desligado automaticamente
• A carga da bateria está muito baixa. Você ouve um bipe aproximadamente 10 minutos

antes de o fone de ouvido ser desligado. Carregue a bateria.
• O fone de ouvido será desligado se não for pareado com o telefone em 10 minutos.

Comportamento inesperado
• Redefina o fone de ouvido.

Sem conexão com o telefone
Verifique se o fone de ouvido está carregado e dentro do alcance do telefone.
Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objetos sólidos entre
os dispositivos. Verifique ou redefina as configurações Bluetooth no telefone. Pareie o fone
de ouvido com o telefone novamente.
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FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's
authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

19

Esta é a versão on-line desta publicação. © Imprima-a apenas para uso pessoal.



Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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Declaration of Conformity for MW600
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002029

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity
with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, November 2009

Jacob Sten,
Head of Product Business Unit Accessories

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).

Sony Ericsson MW600
Antes de usar, leia o folheto de Informações importantes fornecido separadamente.

Este Manual do usuário é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou suas empresas afiliadas, sem
qualquer garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros
tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão
ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto,
essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.
Todos os direitos reservados.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009
Número da publicação: XXXX-XXXX.1
Bluetooth é uma marca registrada ou uma marca comercial da Bluetooth SIG Inc., e qualquer uso dessa marca pela
Sony Ericsson está sob licença.
O logotipo de Identidade líquida é uma marca registrada ou uma marca comercial da Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Sony e "make.believe" são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.
PSP é uma marca registrada da Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment TA Sony Computer Entertainment
Inc.
Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
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