Guia do viajante
sobre o

universo Mobius
Que as suas aventuras sejam inﬁnitas e a sua imaginação inextinguível.

INTRODUÇÃO

AVISO: EM PRIMEIRO LUGAR, LEIA AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E A GARANTIA DA
MOBIUS! SEJA UM AVENTUREIRO DE ÁUDIO RESPONSÁVEL!

Estes são os Mobius da Audeze, auscultadores 3D envolventes e cinemáticos, que são os
mais avançados a nível tecnológico, concebidos a pensar nos gamers!
Com os Mobius, tencionamos mostrar-lhe detalhes acústicos muito para além de tudo o que
já escutou. Está na altura de fazer uma viagem!
Veriﬁque o seu inventário. Na embalagem dos Mobius encontrará: Cabos USB-A para USB-C
e USB-C para USB-C, cabo analógico de 3,5 mm e microfone destacável. Inspecione o
design dos Mobius e a sua durabilidade. Está pronto.
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LIGAR
O botão de ligar situa-se na superfície exterior do auscultador esquerdo dos Mobius. Mantenha o botão de ligar
premido durante 3 segundos, para que o narrador dos Mobius possa conﬁrmar “Power On.”
Para desligar, mantenha premido o botão de ligar durante 5 segundos e o narrador conﬁrmará “Power Off.”
Adicionalmente, se não estiverem ligados cabos ou fontes Bluetooth, os Mobius desligar-se-ão após 3 minutos
para poupar a bateria.

CARREGAMENTO
Para carregar através de USB, os Mobius suportam carregadores de 1 Amp e demoram cerca de 3 horas a
carregar totalmente Mobius, estando desligados. Ao ligar o transformador Mobius, certiﬁque-se de que o LED
vermelho que indica carregamento está ligado. Alguns transformadores e hubs USB antigos podem não
fornecer energia suﬁciente para carregar os Mobius. Em alternativa, utilize um carregador de 1 A.
Quando a bateria dos Mobius estiver fraca, haverá uma tentativa de carregamento utilizando o cabo USB
simultaneamente. Se tiver um hub ou uma extensão USB, os Mobius funcionarão bem; no entanto, alguns hubs
USB poderão não carregar os Mobius. Veriﬁque as especiﬁcações do hub.

L I G AÇ ÃO C O M F I O S – U S B

LIGAÇÃO COM FIOS – CABO ANALÓGICO

Os Mobius podem ser utilizados com uma

Efetue uma ligação com ﬁos com o cabo

ligação com ﬁos (USB e AUX) ou sem ﬁos

AUX do mesmo modo que anteriormente

(Bluetooth). Comece com uma ligação com

através de USB. A entrada analógica encon-

ﬁos USB. Identiﬁque o cabo USB-A para

tra-se na parte de baixo do auscultador

USB-C para ligar os Mobius ao computador

esquerdo. Certiﬁque-se de não introduzir o

(ou PS4 ou qualquer dispositivo apropriado

cabo na entrada do microfone.

ativado por USB). A entrada USB-C dos
Mobius é na parte inferior do auscultador

Os Mobius têm um ampliﬁcador balanceado

esquerdo.

incorporado, para que não precise de usar
ampliﬁcadores externos. Alguns computa-

Certiﬁque-se de que os Mobius estão deﬁni--

dores podem ter uma entrada separada para

dos

de

auscultadores e microfone. Neste caso,

entrada/saída e baixe o volume, como

obtenha um cabo divisor para dividir a

precaução responsável. O LED no ausculta--

ligação TRRS.

corretamente

como

dispositivo

dor esquerdo dos Mobius acende-se a
vermelho, o que signiﬁca que apesar de os
Mobius estarem desligados, estão a receber
carga.
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LIGAÇÃO SEM FIOS
Para uma ligação por Bluetooth, faça clique duplo no botão de ligar, para ouvir o narrador a pedir que efetue o emparelhamento
(“Pairing”). Selecione “Audeze Mobius 3D BT” na lista de Bluetooth do dispositivo. O narrador conﬁrmará que os dispositivos estão
emparelhados (“Paired”). Comute do modo USB para Bluetooth nos Mobius fazendo clique duplo no botão 3D para comutar entre
as indicações de voz USB, AUX e Bluetooth, respetivamente.
Os Mobius suportam três tipos de codecs com Bluetooth: SBC, AAC, e LDAC. Os Mobius utilizam AAC para se ligarem a dispositivos
Apple. Os dispositivos Android mais recentes ligam-se através de LDAC. Se nenhum codec estiver disponível para o seu dispositivo,
os Mobius utilizarão SBC.

PRIORIDADE DE LIGAÇÃO
Quando estão ativas várias ligações, o AUX (cabo analógico) tem prioridade. Segue-se a ligação USB. Se não houver ligação
analógica nem USB, passa-se para a ligação por Bluetooth. Faça clique duplo no botão 3D para comutar entre as indicações de
voz USB, AUX e Bluetooth, respetivamente.
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OPERAÇÃO 3D
Existem 3 modos de operação. Para comutar entre estes modos, clique prolongadamente o botão 3D.
Manual 3D – Neste modo, especiﬁcará a direção do ponto de referência central. Primeiro, centre a sua cabeça, para uma
experiência de escuta ideal. Prima uma vez o botão 3D em baixo, na parte da frente do auscultador esquerdo. O narrador dos
Mobius conﬁrmará que está centrado, (“Centered”). Este é o modo predeﬁnido ativado automaticamente para os modos de
ligação USB e analógico.
3D Automático – O botão de centragem é desativado neste modo, que foi criado para a utilização móvel. Em vez disso, o
algoritmo Waves Nx calibra automaticamente o centro do seu áudio à medida que se move. Isto é o ideal para ouvir áudio em
automóveis ou comboios e é o comportamento predeﬁnido para as ligações Bluetooth.
3D Off – Todo o processamento 3D é desligado neste modo, proporcionando-lhe auscultadores Audeze Planar padrão de
traseira fechada.
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VOLUME E MICROFONE
Na parte de trás do auscultador esquerdo encontram-se os controlos de
volume. Rode a roda superior em ambas as direções para ajustar o seu
volume. Rode a roda inferior para cima e para baixo para ajustar o volume do
microfone.
Puxe o seu microfone destacável e insira-o na entrada para microfone na parte
da frente do auscultador esquerdo. Quando ligar o microfone, certiﬁque-se de
que as partes planas estão alinhadas e que o microfone não está sem som no
auscultador esquerdo. Com o seu microfone funcional, está pronto para
comunicar com os seus amigos.
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CO N T R O LO S AVA N Ç A D O S
Estes controlos adicionais fornecem mais opções ao utilizar os Mobius.
Quando estiver ligado e a reproduzir conteúdo multimédia: prima brevemente o botão de ligar para reproduzir música ou coloca-la em pausa.
Quando estiver ligado através de Bluetooth: prima brevemente o botão de ligar para responder/terminar uma chamada.
Quando estiver ligado através de Bluetooth: mantenha o botão de ligar premido durante 2 segundos para rejeitar uma chamada.
Quando estiver ligado através de Bluetooth: se a distância entre os Mobius e o dispositivo de hospedagem aumentar muito e exceder o alcance,
haverá uma tentativa automática de religação dentro de um minuto. Se não for possível, faça clique duplo na roda de volume,
para ligar novamente ao último dispositivo.
Prima brevemente e rode a roda do volume para passar para a faixa anterior ou seguinte.
Prima brevemente e rode a roda de ganho do microfone para alterar as predeﬁnições EQ nos Mobius.
Estão disponíveis as predeﬁnições EQ seguintes:
Predeﬁnido

Esta é a predeﬁnição EQ que é regulada pela curva Audeze House.

Passos

Isto aumenta o som de passos, para que se aperceba de quem se aproxima por trás de si.

Balística

Aumenta os sons de disparos de armas e outros sons balísticos, para que possa localizar rapidamente o inimigo nos jogos FPS.

Música

Esta predeﬁnição foi criada especialmente para música.

Corrida

Esta predeﬁnição foi concebida para corrida.

RPG

Esta predeﬁnição foi otimizada para role playing games e jogos de imersão.

Plano

Sem EQ. Concebido para quando tencionar utilizar opções de EQ externas.

CONCLUSÃO
A sua formação básica sobre os Mobius está concluída. Guarde os Mobius de modo cuidado e
responsável numa caixa de proteção ou num suporte para auscultadores, quando não estiver a
utilizá-los. Mantenha os Mobius num ambiente seco e evite a exposição a líquidos.
Estamos entusiasmados com as aventuras que se seguem e esperamos que você também esteja!
Está oﬁcialmente pronto para explorar os alcances mais longínquos do áudio.
Precisa de ajuda adicional?
Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente através de support@audeze.com ou
www.audeze.com/support
Comentários
Fazemos o máximo esforço para garantir que a sua experiência com a Audeze seja tão incrível
como o som dos nossos auscultadores. Gostaríamos de saber a sua opinião, os seus comentários
são uma parte importante dos nossos esforços para melhorar continuamente a experiência
Audeze.
Ligue-se a nós em:
Facebook.com/AudezeLLC
Twitter.com/Audeze
support@audeze.com
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Botão/controlo
Botão de ligar

Botão 3D

Ação

Função

Clique único (breve)

Pausar ou reproduzir áudio ou terminar chamada

Clique duplo

Iniciar o emparelhamento Bluetooth

Premir prolongadamente (3 segundos)

Ligar/rejeitar chamada

Premir prolongadamente (5 segundos)

Desligar

Clique único (breve)

Centrar” áudio 3D

Clique duplo

Alterar modo fonte (USB, AUX, BT)

Premir prolongadamente (3 segundos)

Alterar modo áudio 3D (Auto/Off/Manual)

Roda de volume

Rodar

Alterar o volume áudio (aumentar/diminuir)

do auscultador

Clique único (breve) e rodar

Mudar de música/faixa (seguinte/anterior)

Clique duplo

Ligar novamente ao último dispositivo de hospedagem Bluetooth

Rueda de volumen

Rodar

Alterar o volume do microfone (aumentar/diminuir)

del micrófono

Clique único (breve) e rodar

Mudar de predeﬁnição EQ

Premir prolongadamente (3 segundos)

Alterar modo áudio (7.1ch, 2ch, Hi-Res)

Alternar

Silenciar/ativar microfone

Interruptor
para silenciar
o microfone

