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User manual
Comprou um produto da marca CLIPSONIC o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na
ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro
às suas expectativas.
Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.clipsonic.com
Last/ v-

-

Anterior/v-

Next/ v+

-

Próximo/ v+

Play/Pause/Answer/Drop

-

BLUE

Charging indicator

Reproduzir/Pausar/Atender/Desligar
-

-

AZUL

Indicador de carregamento

DC 5V

-

DC 5V

POWER

-

ENERGIA

USB

-

USB
2

User manual
TF

-

TF

AUX

-

AUX

Carregar a Bateria
Antes de utilizar, carregue totalmente a bateria com o uso do cabo USB fornecido. Conecte em qualquer
porta de USB de fonte de alimentação (Portátil, Computador, Carregador AC, Carregador de Carro, etc.).
Um som audível indica Bateria Fraca.
Uma luz LED vermelha sólida é indicativa de que o altifalante está a carregar, e quando o aparelho estiver
completamente carregado esta luz desliga-se.
Ligar/desligar energia
Deslize o botão de energia para ligar (“on”) ou desligar (“off”) para ligar/desligar o aparelho.
Emparelhamento Bluetooth®
Com o Altifalante ligado, este entra no modo emparelhamento. Abra as configurações de Bluetooth do seu
telefone, tablet ou outro aparelho áudio com Bluetooth e selecione ALTIFALANTE BLUETOOTH.
Reproduzir música
Escolha uma música, artista, género ou playlist no seu telefone, tablet ou outro aparelho áudio com
Bluetooth.
Pressione no botão reproduzir para ouvir ou pausar a música.
Pressione brevemente no botão anterior para ir para a música próxima ou anterior.
Pressione de forma longa o botão anterior ou próximo para ajustar o volume.
Função rádio FM
Com o altifalante ligado, pressione no botão reproduzir de forma longa para entrar no modo rádio.
Pressione no botão reproduzir para procurar as estações disponíveis de forma automática.
Pressione o botão Anterior e Próximo para escolher uma estação específica desejada.
Reprodução AUX./Unidade USB/TF
Reproduzir a música diretamente quando inserir o cartão TF e a unidade USB.
Pressione de forma longa o botão reproduzir para mudar entre Bluetooth/Rádio/AUX/cartão TF/unidade
USB
Chamadas Mãos Livres
Atenda ou Desligue uma chamada ao pressionar de forma curta o botão de chamada.
Rejeite a chamada ao pressionar de forma longa no botão de chamada durante 3 segundos.
Observação: Depois de atender ou desligar uma chamada, o altifalante vai voltar a tocar a música.
Indicador LED

Estado do altifalante
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Luz LED Vermelha ligada

A bateria está a carregar

Luz LED Vermelha desligada enquanto estiver a A bateria está completamente
carregar
carregada

Especificações
Versão Bluetooth

V3.0

Perfis Bluetooth

HSP, HFP, A2DP

Alcance

Até 10 metros

Número de aparelhos emparelhados na
memória

Até 8

Tempo de reprodução de música

Até 6 horas

Tempo de carga

Aproximadamente 3 horas

Dimensões

280*60*68mm

Peso

552g

Conteúdo da Embalagem:
Cabo de carga USB
Cabo áudio 3,5mm
Manual do utilizador
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A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros
países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).
A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos
domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.
Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e
reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.
O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.
Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu
equipamento.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim
• Foto não contratual
• O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos
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