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INTRODUÇÃO 
A coluna Magic Beats está entre as primeiras a utilizar a patente pendente da tecnologia 

NearFA™ (Áudio Near Field). Quando um dispositivo móvel como por exemplo um 

iPhone é colocado por cima da coluna Magic Beats, amplifica de maneira "mágica" o som 

sem que seja necessário qualquer configuração. 
 
O produto é compatível com o iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G e 

iPod Touch 4/5 e com outros dispositivos móveis com altifalante interno. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Tecnologia original NearFA™ (Áudio Near Field) 

 Amplifica de maneira mágica o som produzido pelo iPhone, etc. 

 Suportado pela maioria de dispositivo iOS, Android e outros telefones 

 Não necessita de configuração, como emparelhamento 

 Liga-se e desliga-se automaticamente 

 Reprodução potente de 2,5W x 2 RMS 

 Inclui tomadas de entrada Áudio (3,5mm) e entrada DC (Micro USB) 

 Até 15 horas de reprodução com 3x pilhas AA 

 Acessório com 3 unidades de protecções em silicone normal (Vermelho, cinzento e 

verde) 
 
FUNCIONAMENTO 
 
Botão Alimentação 

Quando são introduzidas pela primeira vez, as 3 pilhas, a coluna ficará no modo 

predefinido Em Espera. Sempre que o Botão de Alimentação é premido, o estado da 

alimentação avança um passo num ciclo, como se indica: 

Desligado -> Em Espera -> Ligado -> Desligado … 
 
Ligar automaticamente 

Quando a coluna está no modo Em Espera, se estiver a ser reproduzida música 

enquanto o iPhone está colocado por cima da coluna, com a coluna do iPhone 

posicionada de frente para os sensores, a coluna liga-se automaticamente. 

 

Junto ao sensor NearFATM 



A coluna volta de novo para o modo Em Espera 1 minuto depois da música ter parado. 

Sempre que está a usar pilhas Alcalinas, a coluna pode ficar no modo Em Espera durante 

mais de 6 meses. 

Sempre que a coluna está no modo Ligar, muda automaticamente para Desligar 10 

minutos depois da música ter parado. 

 

Estado LED azul 

Ligar Acender 

Desligar Desligado 

Em espera Fica a piscar uma vez em cada 3 segundos 

(aprox) 

A reproduzir música Sincronizado com a música 

 

Funcionamento entrada áudio 

A ficha 3,5mm serve para ligação de entrada áudio opcional. Deve ajustar o volume do 

seu dispositivo móvel para o nível correcto.  

 

Entrada externa DC 5V 

A tomada micro USB destina-se a alimentação externa DC 5V. Quando a alimentação 

externa está ligada, a pilha interna não será usada. 

 

INTERFACE DE UTILIZADOR 

 

Localização Descrição 

3 LED azul 

4 Botão Alimentação 

5 Entrada micro USB 

DC 

6 Entrada áudio 

VISTA FRONTAL VISTA TRASEIRA 


