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1. Funções Gerais 

Ligar Pressione o botão de energia  até a luz ficar azul, se 
houver um dispositivo já conectado anteriormente, 
conectará automaticamente este dispositivo, senão ao 
entrar no modo emparelhamento as luzes vermelha e 
azul piscam alternadamente. 

Entrar no 
modo 
emparelham
ento 

Se o produto foi emparelhado anteriormente, ele 
conectará automaticamente ao dispositivo quando ligar. 
Se não tiver sido emparelhado, irá entrar no modo 
emparelhamento, as luzes vermelha e azul irão piscar 
alternadamente, e quando conectado, o LED azul pisca 
duas vezes por 5 segundos. 

Emparelham
ento 

No modo emparelhamento, use um telefone celular 
com função Bluetooth ou outro dispositivo Bluetooth 
Master para realizar a ação de emparelhamento.  

Desligar Quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botão 
da energia  por 4 segundos, o LED vermelho pisca 
por 1 segundo e desliga. 

Carregamen
to 

Conecte o carregador na porta do dispositivo. (LED 
vermelho aceso.) 

Atender 
chamadas 

Pressione rapidamente o botão  para uma chamada 
recebida. 

Finalizar 
chamada 

Pressione rapidamente o botão  novamente para 
encerrar a ligação. 

Transferir 
chamada 
entre fones 
de ouvido e 
dispositivo 

Pressione longamente o botão de energia por 1 
segundo para transferir a chamada  entre o telefone 
celular e o dispositivo durante uma ligação em 
andamento. 

Rejeitar 
chamadas 

Pressione longamente o botão de energia por 1~2 

segundos para rejeitar uma chamada recebida. 
Aumentar 
Volume 

Pressione rapidamente o botão  para aumentar o 
volume. 
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Diminuir 
Volume 

Pressione rapidamente o botão   para diminuir o 
volume. 

Próximo Pressione rapidamente o botão   para a próxima 

música. 

Anterior Pressione rapidamente o botão   para a música 
anterior. 

Play / Pausa Pressione rapidamente o botão  para play/pausa da 

música quando o produto estiver conectado. 
Standby 
(Espera) 

No modo emparelhamento, se não houver nenhum 

dispositivo para conectar, ele entra no modo standby 

(espera). 
Desligament
o 
automático 

No modo standby (espera) , se não houver nenhum 
dispositivo para conectar, ele desliga automaticamente 
em 2 minutos. 

2. Emparelhamento com um telefone ou dispositivo de 

entretenimento: 
 Ligue seu telefone e ative a função Bluetooth. 

 Ligue o Headset Bluetooth e vá para o modo emparelhamento. 

 Procure seus dispositivos Bluetooth no seu telefone seguindo as 

instruções do telefone. Consulte o manual do usuário do seu telefone 

para mais informações.  

 Após alguns segundos o telefone irá listar o dispositivo como um 

“dispositivo descoberto”. Selecione-o e siga as instruções do seu 

telefone para selecionar este emparelhamento. 

 Daí, seu telefone irá solicitar uma senha ou PIN; digite 0000 como seu 

PIN ou senha. 

 Seu telefone irá confirmar o emparelhamento, assim, pressione 

Sim/Ok. 

 Finalmente, selecione “conectar com dispositivo” do seu telefone. 
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3. Entrada de linha 

HS-940BT suporta  a 3.5mm entrada de áudio em linha onde 
dispositivos sem fio não podem ser usados.  
 


