
 

 

 

LÂMPADA LED DE LUZ AMBIENTE 
COM COLUNA BLUETOOTH® 

Manual 33040 
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Controlar a luz branca do candeeiro de mesa 

Há duas luzes LED azuis como indicadores para mostrar o controlo do brilho da luz 
branca. Ao tocar na zona táctil do painel, a primeira luz do indicador LED azul 
indica que a luz branca está na posição média, e depois a segunda luz do 
indicador LED azul indica uma luz mais forte. 
 

Controlar cores diferentes da Luz LED Ambiente 

Para os símbolos de controlo de gradações de luz, a mudança das cores das luzes 
é da esquerda para a direita deslizando na zona do painel táctil. 
 
No início, ao tocar na “tecla modo”, as luzes LED mudarão para o estado de modo 
automático, o qual pode ser ajustado nas suas cores favoritas no estado 
automático ao deslizar na zona táctil. (Esquema 1) 
 

Controlar Luz LED a Piscar da Luz LED Ambiente 

Tocar na “tecla modo” 3 vezes, as luzes LED ligarão no estado de modo LED a 
piscar, que pode ser ajustado ao brilho da luz a piscar com o som do seu 
dispositivo áudio. 

Controlo da Lista de Reprodução 

 Controlo de volume:  

Premir demoradamente  durante 3 segundos e depois o volume 

aumenta; 

no sentido inverso,  para redução do volume 

 Saltar Avançar/Retroceder:  

Premir ligeiramente  para a canção seguinte; 

no sentido inverso,  para a última canção 

 Pausa e reproduzir:  Para parar e iniciar uma canção 

 

Função de BLUETOOTH® 

Há uma indicação sonora quando o dispositivo é mudado para o modo 
BLUETOOTH®. Seguidamente será exibido um nome de emparelhamento do 
33040, nos dispositivos inteligentes como o telemóvel ou o tablet PC. 



 

Atenção 

1. Deve carregar o produto antes de usar. Não carregar enquanto estiver a usar o 
estado BLUETOOTH®. Neste estado, o tempo de carregamento será mais 
demorado.  

2. Não colocar o produto próximo de chamas ou de água de modo a evitar 
acidentes desnecessários. 

3. Deve carregar totalmente, no caso de não ser utilizado durante um longo 
período de tempo. Manter o produto em local seco e carregar o mesmo uma 
vez em cada 3 meses 

4. Não tocar em mais do que duas teclas de função, porque caso contrário o 
produto pode facilmente ficar bloqueado e não responder. 

5. É necessário no mínimo 1 segundo para que o mesmo responda em cada 
operação. Se tocar/premir demasiado rápido na zona táctil podem ocorrer 
alguns erros. 

6. Quando o produto tem um comportamento anormal, deve premir o botão de 
alimentação durante mais de 3 segundos e depois voltar a carregar o produto. 
 

Funcionalidades 

 BLUETOOTH® 2.1 + EDR, alcance até 10 metros 
 Luz LED branca e luz para mudar de cor (RGB) 
 Ao tocar o interruptor pode seleccionar a cor e ajustar o brilho do candeeiro 
 Suporta automaticamente o modo de mudança de cor 
 Bateria recarregável integrada com capacidade de 1000 mAh 
 Gama de frequência: 30 Hz - 17 kHz 
 Potência de áudio RMS: 3 W 
 Tempo de carga: cerca 2,5 horas 
 Tempo de funcionamento 

 APENAS Coluna BT: cerca de 3 horas 

 APENAS luz branca - 1º nível de brilho: cerca de 6 horas 
 APENAS luz branca - 2º nível de brilho: cerca de 3 horas 
 APENAS luz branca - 3º nível de brilho: cerca de 2 horas 
 APENAS luz branca - 4º nível de brilho: cerca de 1,5 hora 
 APENAS luz com mudança de cor: cerca de 3 horas 
 Coluna BT + luz com mudança de cor: cerca de 2 horas 

Conteúdo da Embalagem 

 1 x LÂMPADA LED DE LUZ AMBIENTE COM COLUNA BLUETOOTH® 
 1 x cabo ligação USB 
 1 x Manual 


