
A capa Catalyst ® é à prova d'água, à prova de queda e própria para quaisquer condições climáticas, 
permitindo utilizar o seu iPhone 5/5S dentro e debaixo d'água. Esta capa foi projetada para ser fácil de 
colocar e retirar do seu iPhone. Com um pouco de cuidado, você poderá aproveitar a sua capa Catalyst 
® por um longo período de tempo e terá a liberdade de levar o seu iPhone para qualquer lugar. 

IMPORTANTE:  Antes de expor o seu aparelho à água, você deve ler e seguir estas instruções.

ATENÇÃO: Esta capa não é indestrutível e deve ser usada com cuidado. Embora os produtos da 
Catalyst sejam testados para atender às nossas rigorosas exigências, o seu aparelho ainda pode ser 
dani�cado. É sua responsabilidade tomar as precauções necessárias na maneira que você utiliza o 
seu aparelho. Expor o seu aparelho a perigos será de seu próprio risco. Não negligencie sua segu-
rança pessoal durante o uso do dispositivo. Esta capa não é um brinquedo. Por favor, mantenha 
fora do alcance de crianças. Falhas em seguir todas as instruções de instalação, operação e ma-
nutenção durante o uso desta capa poderá resultar em danos à sua capa ou aparelho. Inspecione 
se não há danos na capa após impactos. Não use um produto Catalyst dani�cado para proteção. É 
extremamente importante que você veri�que se os plugues e as vedações O-ring estão limpas e 
encaixadas corretamente antes de expor o dispositivo à água ou aos seus componentes. Não 
seguir estas instruções pode resultar em danos ao seu aparelho. A garantia do produto Catalyst 
cobre apenas o produto Catalyst e não fornece garantia de proteção em todas as circunstâncias. A 
garantia não cobre, em hipótese alguma, a substituição ou o custo de qualquer dispositivo 
eletrônico ou propriedade pessoal dentro ou fora da capa. Consulte a garantia do produto Catalyst 
para mais detalhes.
  

PRINCIPAIS COMPONENTES DA CAPA: 

Espuma de Vedação 

Membrana do Microfone 

Plugue de Áudio 

Entrada do Carregador

Encaixe O-Ring  

Lentes da
Câmera 

Lente Flash / Membrana
de Microfone 

Parte de
Trás da Capa  

Frente da Capa

Película de Tela

Membrana de 
Touch ID 

Encaixe de Cordão  

Membrana Acústica  Botão de Liga
e Desliga

Espuma de Vedação 

Botão de Mudo

Botões de
Volume

Amortecedores
de Borracha 

Proteções de Canto
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INSTRUÇÕES PARA A CAPA CATALYST PARA  
IPHONE 5/5S

Vedação O-Ring 
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Antes de usar a sua capa pela primeira vez, ou após uma queda ou impacto signi�cativo, faça 
um teste à prova d'água, sem o telefone dentro da capa.  O objetivo de testar a sua capa à prova 
d’água é tanto veri�car se a capa está em boas condições de uso, quanto passar a con�ança de que 
o produto realmente funciona. Você deve testar novamente a sua capa, caso a sua capa sofra um 
impacto ou uma queda signi�cativa. Não deixe a sua capa cair, nem atire a sua capa intencional-
mente. Por favor, siga atentamente as instruções abaixo. Não use um produto Catalyst dani�cado 
para proteção.

OBSERVAÇÃO:  Sempre monte a sua capa em um local limpo e seco.   

Com a capa aberta, veri�que se o O-ring e a capa estão limpos em bom estado e 
livres de sujeira, areia ou cabelo. Se estiverem sujos, por favor, consulte as instruções 
de cuidados e manutenção abaixo. Um O-ring limpo é um O-ring feliz. Um O-ring 
sujo vai limitar a impermeabilidade da sua capa.

Veri�que se o O-ring não torceu e se está encaixado corretamente no encaixe O-ring 
da parte de trás da capa.

Sem o telefone dentro, encaixe a parte de trás da capa à parte frontal encaixando os 
cantos opostos primeiro, e em seguida o meio da capa.

Certi�que-se de que o carregador e o plugue de áudio estão limpos (sem poeira, 
cabelos ou areia) e completamente ligados até rente ao fundo da caixa.
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COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D´ÁGUA:  
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30 min

Torcido Torcido Bom

Encha um recipiente ou a pia até a metade. Coloque a capa vazia debaixo d'água. Pro-
cure por bolhas de ar que �uem de dentro da capa.

Solução do problema: Se você identi�car bolhas de ar, remova a capa da água e 
inspecione de onde as bolhas saíram para ver se a capa está lacrada corretamente. 
Veri�que se a vedação o-ring está desalinhada, torcida, suja ou dani�cada, não 
estiver totalmente fechada ou esteja dani�cada. Limpe qualquer cabelo, �apos ou 
poeira no plugue ou o-ring lavando com água. Limpe o encaixe do o-ring e a parte de 
trás da capa usando um cotonete. Remonte a capa e teste novamente.

Se não houver bolhas de ar, coloque um objeto pesado em cima da capa e deixe sub-
mersa por 30 minutos. 

Certi�que-se de que o O-ring não esteja torcido, comprimido, ou preso e se for o 
caso, remonte a capa até que esteja devidamente selada. 
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COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D Á́GUA:  
(continuação)

© 2014 Catalyst Lifestyle. 



Após 30 minutos, retire a capa da água e seque com uma toalha macia. Abra usando 
uma moeda na fenda de moeda. Inspecione dentro da capa para detectar quaisquer 
sinais de água. (Você identi�car pequenas gotas de água foram deslocadas do 
encaixe de vedação O-ring ao abrir a capa, isso é normal).

Use uma toalha de tecido macio ou pano de micro�bra para secar a capa. Não use 
uma toalha de papel abrasivo.

Apos abrir a capa, inspecione o interior para detectar quaisquer sinais de água. Se 
você achar vazamentos na sua capa, não use a capa para a proteção.

Remova qualquer protetor de tela de seu telefone. Limpe o seu telefone para 
remover qualquer graxa, sujeira ou �apos na parte da frente e de trás. Veri�que se a 
sua capa Catalyst está limpa e livre de gordura, areia ou detritos no seu interior.

Gire o botão de mudo no sentido horário para que ele não inter�ra com o Toque / 
Silencioso do seu iPhone, ao instalar o telefone.

Insira a parte de trás do iPhone na parta da frente da capa. Deslize o iPhone para 
baixo em direção ‘a parte inferior da capa para que o microfone inferior do iPhone 
toque uniformemente a membrana acústica, em seguida, pressione a parte superior 
do telefone, de modo que �que justo na capa.

ATENÇÃO:  É importante fazer este teste periodicamente para garantir que a sua capa está em 
boas condições de funcionamento. Se você deixar a sua capa cair acidentalmente, você deve 
seguir os passos de 1 a 6 do procedimento de teste antes de expor sua capa a água ou a  outros 
elementos.

Por favor, siga estas instruções cada vez que você inserir o seu telefone. Antes de utilizar esta capa 
pela primeira vez, ou quando você acidentalmente deixar a capa cair, teste-a sem seu dispositivo 
dentro para con�rmar que está em boas condições de funcionamento, antes de instalar o seu 
iPhone. Não use um produto Catalyst dani�cado para proteção. Observação: sempre instale o 
iPhone em sua capa Catalyst em um ambiente limpo e seco. Não instale a sua capa, se a mesma 
estiver molhada, ou se você estiver em um ambiente sujo, empoeirado ou com areia.
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COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D Á́GUA:  
(continuação)

INSTALAÇÃO DO IPHONE EM SUA CAPA CATALYST:
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Encaixe a parte da frente com a parte de trás da capa fazendo com que os cantos se 
encaixem primeiro, em seguida pressione para encaixar o meio. 

Certi�que-se de que a vedação O-ring esteja encaixada corretamente e que não 
esteja presa ou enroscada quando fechada. 

Pressione a entrada do carregador e o plugue de áudio até estarem rentes ao fundo 
da caixa. Agora você está pronto para levar o seu iPhone com você a todos os  
lugares!
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COMO TESTAR A SUA CAPA CATALYST® À PROVA D Á́GUA:  
(continuação)
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Esta capa foi projetada para permitir uma clara transmis-
são de som para dentro e para fora da capa, utilizando 
membranas acústicas impermeáveis da Catalyst. Em hipó-
tese alguma toque, manipule ou perfure as �nas membra-
nas sobre a saída de áudio, microfone superior ou micro-
fones inferiores. Estas membranas acústicas são especi�-
camente projetadas para serem à prova de água, resist-
entes a produtos químicos e fortes o su�ciente para supor-
tarem a pressão da água em profundidade.

As membranas acústicas são muito �nas e danos causados 
a estas membranas tornarão sua capa não impermeável. 
Caso entre areia ou detritos em suas membranas acústi-
cas, despeje um pouco de água suavemente para limpar 
esta área. Jamais use qualquer ferramenta, unha ou objeto 
pontiagudo para cutucar em torno das membranas.  

NOTA: : Não coloque objetos pontiagudos no mesmo bolso 
ou bolsa ao transportar a sua capa (exemplo: não colocar as 
chaves de casa no mesmo bolso que a sua capa).

Use uma moeda ou um objeto plano �exível para abrir a capa. Nunca use uma faca 
ou qualquer outro objeto pontiagudo para abrir a capa. 

Remova a parte de trás da capa da parte da frente da capa.   

Chacoalhe o telefone com a sua mão. NUNCA pressione a tela para remover o tele-
fone.

OBSERVAÇÃO: A capa foi projetada para não ter limitações sobre quantas vezes você 
poderá abri-la e fechá-la.  
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REMOVENDO O SEU IPHONE DA CAPA:

MEMBRANAS ACÚSTICAS
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Quando a outra pessoa em uma chamada não puder ouvi-lo claramente, pode haver um dese-
quilíbrio de pressão em sua capa ou água em suas membranas acústicas. 

Um desequilíbrio de pressão pode ser causado por uma alteração na temperatura ou 
altitude. Para que haja uma acústica perfeita, a pressão no interior da capa e no exte-
rior da capa precisa ser igual. Para resolver este problema, basta abrir o plugue de 
áudio, num local seco, e permitir que a pressão se iguale. Coloque o plugue nova-
mente na entrada e o som �cará perfeitamente claro.
Se você esteve recentemente dentro ou próximo da água, pode haver água na mem-
brana acústica. Para resolver isso, basta chacoalhar ou soprar a água presa para fora 
da membrana acústica. 
Em uma chamada em viva voz, a pessoa do outro lado da linha pode, inicialmente, 
ouvir um eco de sua voz durante os primeiros segundos, mas isso vai desaparecer à 
medida que o software do iPhone ajustar-se à acústica dentro da capa.
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RESOLVENDO PROBLEMAS ACÚSTICOS: 

Além disso, observe se você segurar o telefone entre o ombro e a orelha, pode criar 
um desequilíbrio de pressão e causar uma redução na qualidade do áudio. Segure a 
capa, de maneira a não colocar qualquer pressão extra sobre a superfície da parte de 
trás da capa. 
Se você colocar os dedos na parte de trás da capa, você poderá exercer pressão e criar 
um desequilíbrio de pressão. Segure a capa pelos lados ao fazer uma chamada de 
telefone.
A acústica funciona melhor quando você segura a capa pelas laterais e posiciona o 
microfone perto da sua boca.
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Manter o O-ring e os plugues limpos é o elemento mais importante para garantir que a sua capa 
permaneça impermeável. Se você achar que a vedação está suja, siga estas instruções para limpá-la.

Primeiro retire o O-ring principal e a parte de trás da capa.

Use um cotonete ou a ponta de um pano de micro�bra para limpar o encaixe do 
O-ring na parte de trás da capa.
   
Lave o O-ring e use as pontas dos dedos para retirar qualquer sujeira, areia, �apos ou 
pelos da superfície de borracha. Chacoalhe o O-ring para secá-lo. 

(*Opcional) Para �car mais tranquilo com a sua capa, caso você a use com frequência 
na água,  para atividades como mergulho ou surf, você poderá usar uma pequena 
quantidade de vaselina sobre a superfície do seu O-ring de silicone. Necessário 
apenas uma pequena quantidade do produto.          

Coloque cuidadosamente o O-ring de volta em seu encaixe na parte de trás da capa, 
um canto de cada vez. Certi�que-se de alinhar os cantos do O-ring aos cantos da 
caixa. Certi�que-se de não torcer o O-ring ou esticá-lo demais em uma direção ou 
outra.

Para limpar a entrada do carregador e do fone de ouvido, use uma pequena quanti-
dade de água nas pontas dos dedos para retirar toda a sujeira, areia, �apos ou cabelo 
da superfície de borracha. Certi�que-se de que esteja seco antes de ligá-lo nova-
mente.  
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LIMPANDO O O-RING E OS PLUGUES 
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Gota ou queda
Após uma queda, retire o telefone da capa e faça um teste de água para se certi�car de que a mesma ainda está em 
boas condições de funcionamento. Em caso de vazamento, não a utilize debaixo d'água. 

Limpando a Parte Externa da Capa 
Lave a capa com água limpa, sabão neutro e seque bem com um pano macio antes de remover o seu iPhone. Nunca 
use toalhas de papel ou produtos de limpeza abrasivos à base de solventes em sua capa.

Protetor Solar
Tenha cuidado ao usar a sua capa depois de aplicar o protetor solar. Protetores solares muitas vezes contêm solventes 
que podem dani�car a sua capa permanentemente ou embaçar as partes de plástico da capa, ou dani�car a vedação. 
Se você acidentalmente expuser a sua capa Catalyst ® ao protetor solar, lave a capa o mais rápido possível.

Temperatura
A temperatura de operação do iPhone é de 32 ° a 95 ° F (0 ° C a 35 ° C). Nunca exponha o seu telefone a temperaturas 
fora da faixa de temperatura operacional do iPhone, conforme estabelecido em seu manual. Mesmo que a capa Cata-
lyst ® possa resistir a temperaturas de até 158 ° F (70 ° C), a mesma estará bem além da faixa de temperatura suportada 
pelo iPhone.

Viagem Aérea e Altitude
Ao viajar com a sua capa Catalyst ® em sua bagagem despachada, por favor, observe que você deverá embalar a sua 
capa, para que a entrada do carregador e fone de ouvido sejam desconectados ou a tampa seja desinstalada na 
caixa.. Isso porque a capa é 100% selada a partir do ambiente e as diferenças extremas de pressão e de temperatura 
no compartimento de carga, podem causar danos a alguns recursos da sua capa. A mesma regra se aplica se você 
enviar a sua capa para qualquer lugar por via aérea ou se expor a capa a grandes variações de pressão ou diferenças 
de temperatura. Guarde sempre a sua capa com a parte de trás removida e com as entradas de carregador e fone de 
ouvido desconectados.

Acessórios
Para procurar acessórios para equipar a sua capa Catalyst ®, por favor visite o site  www.catalystlifesytle.com. Nós 
projetamos a capa Catalyst ® para permitir que você troque o o-ring quando necessário e tenha uma gama de 
acessórios que aumentam as maneiras que você pode usar este produto.

Esteja Ciente
Esteja ciente de seus arredores quando usar a sua capa Catalyst ®. Você vai querer gravar vídeos, usar o FaceTime e 
fazer tudo o que você faria normalmente com o seu iPhone. Mas tenha cuidado quando o �zer. Preste atenção onde 
está e em quaisquer perigos próximos, como quedas,  acúmulos de d'água, etc.

Crianças
Aviso: perigo de sufocamento - peças pequenas. Inadequado para crianças menores de 3 anos. 

SE O SEU IPHONE FOI ACIDENTALMENTE EXPOSTO À ÁGUA.
Não entre em pânico. Desligue o iPhone imediatamente. Se você visualizar uma roda branca na tela e o aparelho não 
desligar, mantenha pressionado o botão de liga e desliga e o botão home até que ele seja desligado. Certi�que-se 
que o iPhone está completamente seco e remova o chip da bandeja. Em seguida, coloque o iPhone em um saco de 
arroz, apertado e selado para que todo o ar extra seja removido. Mantenha o iPhone no saco de arroz  por 48 a 76 
horas após a exposição à água. Após este tempo você pode carregar o seu iPhone novamente.

Um Ano de Garantia
ALERTA!  Nenhuma capa é indestrutível e não garantimos que esta capa irá proteger o seu dispositivo em quaisquer 
circunstâncias. Se você não seguir todas as instruções de instalação, manutenção e funcionamento durante o uso 
poderá causar danos ao seu aparelho. Labworks garante que seus produtos estão livres de defeitos no material ou 
fabricação, sob as orientações especí�cas de garantia do produto. O termo e detalhes de garantias variam para difer-
entes produtos. Informações sobre a garantia especí�ca para cada produto podem ser encontradas no site da 
Labworks ou suas a�liadas. Para mais informações sobre a nossa garantia, visite  
www.catalystlifestyle.com/warranty.
LABWORKS NÃO PODE SER CONSIDERADA RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, AVARIAS OU DESTRUIÇÃO 
DO APARELHO DO USUÁRIO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A LABWORKS IRÁ REPARAR OU SUBSTITUIR UM 
APARELHO DANIFICADO.
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MANUTENÇÃO BÁSICA E INSTRUÇÕES DE CUIDADO:
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