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Guia de instalação rápida 



Introdução 
Possivelmente a coluna Bluetooth® sem fios mais 
pequena em todo o mundo com um som nítido e 
excepcional. É uma coluna maravilhosamente concebida 
com uma bateria integrada, apresenta reprodução de 
música sem fios e transmissão de chamada com o 
respectivo microfone redutor de ruído. Com tecnologia 
Bluetooth® 3.0, a MiniMax pode ser ligada entre o 
smartphone, iPad®/tablet, PC, computador portátil e 
dispositivos portáteis a uma distância de 10 metros. Leve 
a MiniMax, e coloque-a literalmente em qualquer lugar e 
aprecie a liberdade da música, apresentada numa 
variedade moderna de cores que irão colorir o seu estilo. 

 
Especificação 

Bluetooth®: Versão 3.0
Controlador: Ø31mm 4Ω 3W
Amplificador: Classe D H6871
Entrada: 20MV-500MV
Faixa de frequência: 100Hz-20K Hz
Sinal/ Proporção de ruído: ≥85dB
THD: ≤10%
Temperatura de 
funcionamento: 

-10 ~ +50°C

Tempo máximo de 
reprodução: 

4~5 horas

Distância de funcionamento: 10 metros
Dimensões: Ø33mm * 36mm
Peso: 43g
 

  



Funcionalidades 
• Bluetooth® Versão 3.0 
• Micro USB para carregamento 
• Mic. integrado 
• Ultra pequena 
• Som nítido 
• Botão Ligar/Desligar 
• Aceitar/Remarcar/Rejeitar Chamadas 
• Botões de controlo de volume 
• Emparelhamento fácil  
• 4 horas de tempo de reprodução 
• Função portátil segura 

 
Conteúdo da embalagem 

• Coluna MiniMax *1 Unid. 
• Cabo micro USB *1 Unid. 
• Alça  *1 Unid. 
• Guia do Utilizador *1 Unid. 

 

  



Instruções de Funcionamento 
1. Certificar que a coluna está ligada 

2. Premir e manter premido o botão “ ” durante 3-4 

segundos, ouvirá uma voz de alerta dizendo “Bluetooth®”. 

A coluna activar-se-á e começará a piscar uma luz azul e 

vermelha intermitente. Serve para ligar o Bluetooth® e 

preparar para o emparelhamento. 

3. Activar a função Bluetooth® do smartphone e procurar o 

acesso ao dispositivo Bluetooth® com “MINIMAX”. 

4. Premir ligeiramente “ ”, para a canção seguinte; 

Premir ligeiramente “ ”, para a última canção 

5. Premir demoradamente “ ”, aumenta o volume; Premir 

demoradamente “ ”, reduz o volume. 

6. Premir ligeiramente “ ”, para a função de microfone 

mãos-livres. 

7. Premir ligeiramente o botão “ ”, para pausa e 

reprodução. 

8. Premir demoradamente o botão “ ”, ligar/desligar. 

9. Pode reproduzir música através de ligação ao telemóvel, 

MP3, MP4, PC, iPod e outros dispositivos áudio, se os 

seus dispositivos possuírem tomada de 3,5mm. 

 



10. Bateria de lítio integrada, recarregável, pode ser 

carregada com o cabo micro USB. 
 

Alerta de voz 
Ligar: Bluetooth®

Modo emparelhamento: Paring
Dispositivo ligado: Connected
Emparelhamento 
desligado:

Disconnected 

Receber chamada: Calling
Volume já no máximo: Maximum Volume
Bateria fraca: Low battery
Desligado: Power off

 

  



Segurança do produto e advertências de utilização 
1. Carregar sempre com o carregador Micro-USB 

fornecido. 
2. Não deve tentar desmontar este produto, é possível 

que isso resulte num curto-circuito ou até mesmo em 
danos. 

3. O produto deve ser mantido num ambiente seco e 
ventilado, deve evitar a humidade e a temperatura 
elevada. 

4. Não usar soluções orgânicas para limpar a superfície 
do produto. 

5. Deve manter este produto longe do alcance das 
crianças. 

6. Não deixar cair, dar pancadas ou agitar a Mini. 
7. Um manuseamento descuidado pode dar origem a 

danos nas placas de circuitos e nos mecanismos 
internos. 

8. As baterias não devem ser expostas a calor 
excessivo ou luz solar directa. 

9. Manter a superfície limpa. 


