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Receptor Áudio Bluetooth 
 
 
 

Caro Cliente 
Obrigado por ter adquirido este produto. Para um desempenho perfeito e 
completamente seguro, por favor leia cuidadosamente estas instruções antes 
de ligar, pôr em funcionamento ou ajustar este produto. Por favor guarde este 
manual para consulta futura.  
 
 
 
1.0 INTRODUÇÃO 
 
Este é um Receptor Áudio Bluetooth portátil que lhe permite simplesmente 
controlar e ouvir sem fios toda a sua música favorita a partir do seu dispositivo 
através do seu altifalante estéreo doméstico ou do receptor Amplificador com 
um pequeno cabo estéreo, e depois emparelhar o seu dispositivo com o 
receptor Bluetooth. Não só apreciará uma música de alta qualidade nos seus 
altifalantes estéreo ou Receptor Amplificador, mas também a funcionalidade 
de uma ligação sem fios. Quando a bateria está gasta, pode usar um pequeno 
cabo Micro USB para cabo USB para ligar ao Adaptador de corrente ou ao 
computador para recarregar.  
É ideal para os seus telemóveis, dispositivos portáteis, ou computadores 
pessoais.  
 
 
1.1 CARACTERÍSTICAS 

 Prático e portátil:  
Aprecie a funcionalidade da portabilidade onde quer que vá 

 Ligar-se directamente a um estéreo já existente, uma casa de um amigo 
ou um centro de entretenimento; 

 Controlar e ouvir a sua música favorita, sem fios, usando este produto 
através do seu receptor de cinema em casa ou de altifalantes com 
alimentação através de um cabo áudio;  

 Suporta saída de sinal Bluetooth; 
 Compatível com dispositivo Bluetooth suportado; 
 Ligar-se sem fios para controlar e ouvir a sua música até uma distância de 

10m, e poder reproduzir música durante 10 horas. 
 Compatível com computadores pessoais activados por Bluetooth 
 Liga a produtos compatíveis com AV e suporta a transmissão de áudio 

A2DP. 
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2.0 ESPECIFICAÇÕES 
 
Versão Bluetooth V2.1  
Canais de saída Estéreo 2.0CH 
Tipo de conector Estéreo fêmea 

Micro USB fêmea 
Tempo de carga 3 a 4 horas 
Bateria Bateria de lítio recarregável interna 
Tensão de carga 5V 
Corrente de funcionamento ≤25mA 
Horas de funcionamento Até 10 horas 
Intervalo de frequência: 2.4GHz - 2.4835GHz 
Distância de transmissão 10M 

Temperatura ambiente 
Funcionamento: -20℃ to +60℃ 
Carregamento: 0℃ to 45℃ 

Garantia  
Garantia Limitada 1 Anos Peças e Mão-de-obra 
Acessórios, Adaptador  
Manual do Utilizador Versão Portuguesa 
 
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
Antes de tentar utilizar esta unidade, por favor verifique a embalagem e 

certifique-se de que os seguintes itens estão contidos na embalagem 

enviada: 

 Unidade principal x 1 

 Manual do Utilizador x1 
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4.0 DESCRIÇÃO DOS PAINÉIS 

 
 

 
 
Função interface: 
(1) Botão de Alimentação: 

Premir e manter premido este botão durante cinco segundos, pode abrir e 
fechar a alimentação.  

(2) V+  
 Aumentar o volume 
(3) V-  
 Reduzir o volume 
(4) LED 

 Este LED tem duas cores, e verifica a alimentação e o estado de 
funcionamento.  

(5) Estéreo fêmea:  
 Ligar esta porta ao Altifalante Estéreo ou ao Receptor Amplificador através 
de um cabo estéreo 

(6) Micro USB fêmea 
 Usando uma unidade de Micro USB para cabo USB liga esta porta ao 
computador ou ao adaptador de corrente Apple USB para carregamento 
ou sincronização dos dados para dispositivos Apple.  
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5.0 LIGAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
 
(1) É suficiente verificar a bateria. Quando a bateria está gasta, pode usar um 

pequeno cabo Micro USB para cabo USB para ligar ao Adaptador de 
corrente ou ao computador para recarregar. Usando um cabo estéreo liga 
ao Receptor Amplificador.  

(2) Emparelhar e ligação:  
 (a)  Se não emparelhou, premir e manter premido o botão de alimentação 

durante cinco segundos até que o LED azul-vermelho comece a ficar 
intermitente para iniciar. Depois deve abrir o modo Bluetooth do 
telefone, procurar o "BT Audio" para emparelhar com o mesmo. Se 
tiver palavra-passe, a mesma é 0000. Depois de ligado, começa a 
trabalhar correctamente.  

 (b)  Se já emparelhou, premir e manter premido o botão de alimentação 
durante três segundos até que o LED azul comece a piscar 
rapidamente para iniciar. Depois os dispositivos terão memória para 
se ligar como anteriormente, e não é possível ligarem-se a outro 
equipamento.  

(3) "+" e "-" pode ajustar o volume. Premir e manter premido o botão de 
alimentação até que o LED azul deixe de estar intermitente e se desligue.  

 
Atenção: Insira/Retire o cabo cuidadosamente.   
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5.1 DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 
 

 
English Translation 
Amplifier receiver Receptor Amplificador 
USB power adapter  Adaptador de corrente USB  

 


