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1. Funções Gerais 
Ligar Pressione botão de Liga até o LED azul e 

vermelho piscar alternadamente. 
Emparelha-me
nto 

Uma vez ligado o alto falante, ele entra no estado 

automático; se o alto falante foi conectado anteriormente 

a um dispositivo, ele irá conectar automaticamente ao 

dispositivo anterior, do contrário, ele entrará no modo 

emparelhamento. 
Desligar Quando o dispositivo estiver ligado, pressione 

até o LED vermelho piscar uma vez, e o alto 
falante irá desligar. 

Desligamento 
automático 

Quando no modo emparelhamento, o produto irá desligar 
automaticamente se não estiver conectado a um 
dispositivo por 5 minutos. 

Carregamento 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  para finalizar a 
chamada. 

Aumentar 
Volume 

Pressione rapidamente o botão para aumentar o 
volume. 

Diminuir 
Volume 

Pressione rapidamente o botão para diminuir o 
volume. 

Próximo Pressione longamente o botão   para a próxima 
música. 

Anterior Pressione longamentefs o botão   para a música 
anterior. 

Play / Pausa Pressione rapidamente o botão  para play/pausa da 
música quando o produto estiver conectado. 
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2. Emparelhamento com um telefone ou dispositivo de 
entretenimento: 

• Ligue seu telefone e ative a função Bluetooth. 
• Ligue o alto falante Bluetooth e vá para o modo emparelhamento. 
• Procure os 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. 

• Seu telefone irá confirmar o emparelhamento, assim, pressione Sim/Ok. 
• Finalmente, selecione “conectar com dispositivo” do seu telefone.  

OBSERVAÇÃO: 

O dispositivo é prático para conectar a um carregador CA ou USB com o cabo 

Micro USB. Certifique-se que seu dispositivo está totalmente carregado por 

pelo menos seis horas antes do uso inicial. 


