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1. Funções Gerais 
Ligar Pressione longamente “Pause/Play” 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 longamente 
“Pause/Play” 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 “Pause/Play”para uma 
chamada recebida. 

Finalizar 
chamada 

Pressione rapidamente o botão “Pause/Play”para finalizar 
a chamada. 

Segunda 
chamada 

Se uma segunda chamada chegar, pressione rapidamente 
o botão “Pause/Play”para atendê-la, pressione 
longamente o botão “Pause/Play”para rejeitá-la, depois 
pressione longamente o botão “Pause/Play”para trocar 
entre as duas chamadas, pressione rapidamente o botão 
“Pause/Play”para encerrar a chamada atual.  

Rejeitar 
chamadas 

Pressione longamente o botão “Pause/Play”para rejeitar 
uma chamada recebida. 

Aumentar 
Volume 

Pressione rapidamente o botão “ ” para aumentar o 
volume. 

Diminuir 
Volume 

Pressione rapidamente o botão “ ” para diminuir o 
volume. 
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Próximo Pressione rapidamente o botão  “ ” para a próxima 
música. 

Anterior Pressione rapidamente o botão  “ ” para a música 
anterior. 

Play / Pausa Pressione rapidamente o botão "Pause/Play" para 
play/pausa da música quando o produto estiver 
conectado. 

Restauração 

de Fábrica 

Pressione longamente “ ” +” ” no modo 
emparelhamento para redefinir e limpar a lista de 
dispositivos emparelhados. 

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.  

3. Entrada de linha 
SP-920BT / SP-925BT usa uma linha de entrada de áudio 3.5mm para 

recarregar quando a bateria estiver fraca. Você só precisa conectar ao 

PC/notebook para recarregar. A função Bluetooth ficará no modo espera 

quando a entrada de linha estiver conectada a uma porta USB e retorna à 

função Bluetooth quando o plugue for removido. 


