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Instruções Importantes de Segurança 

 Manter a coluna afastada de água e de outros líquidos.  
 Manter a coluna afastada de qualquer fonte de calor.  
 Ajuste o volume para um nível adequado de modo a evitar danos na sua 

audição ou no próprio equipamento. 
 Se não utilizar a coluna durante um período prolongado de tempo, deve 

carregar e descarregar no mínimo uma vez por mês, de modo a impedir 
que a bateria de lítio sofra danos causados por um consumo excessivo. 

 

Funcionalidades 

1. Cinco temas LED multi-coloridos  
Temas de luz com espectro total coincidindo com a sua música 

 
2. Função Mãos Livres no Telemóvel e Música Bluetooth® 

Reprodução de música estéreo Bluetooth® 4.0, suporta a função mãos 
livres. 

 
3. NFC (Near Field Communication) 

Emparelhamento fácil com um toque com o seu Smartphone NFC 
 
4. Aux in 

Permite que o dispositivo funcione como uma coluna exterior ligando a 
fonte de áudio do computador, do telemóvel, PSP/MP3/MP4, etc. 

 
5. Placa de som USB e Leitor de cartões  

As funções da placa de som USB, leitor de cartões e de carregamento 
podem ser obtidas através do mesmo cabo USB 

 

Dados Técnicos 

Tensão: CC 5 V 
Impedância: 4 Ω 
Saída: 2x 3,5 W 
Tomada AUX IN: 3,5mm 
Peso líquido: 444g 
Dimensão: 184,7mm x 73,3mm x 81,0mm 

 



 

 

Conteúdo da Embalagem 

 1x Coluna Bluetooth® LED 
 1x Cabo Micro USB 
 1x Manual do Utilizador 
 1x cabo áudio 3,5 mm 

 

Entrada e Botões 

 

 

 

 
 

3. Canção anterior 

2. Modo 

1. Volume + 

1. Volume – 

4. Temas LED 

3. Canção seguinte 

Ligar/Desligar 

5. Reproduzir/Pausa/Responder ao 

telefone 

Tomada AUX

Repor Configurações 
Se a coluna estiver inoperacional, 

pressionar neste orifício para reiniciar a 

coluna. 

Interface micro USB 



 

 

Início Rápido 

1.  

Premir ligeiramente os  botões para reduzir/aumentar gradualmente o 

volume. Premir demoradamente os  botões para reduzir/aumentar 

continuamente o volume.  

 

2. M 
Premir ligeiramente o botão M para mudar o modo de Bluetooth®/AUX IN 

 

3.  

No modo de reprodução de música, premir ligeiramente os botões  

para mudar para a canção anterior/seguinte.  

Premir demoradamente os botões  para a pasta anterior/seguinte. 

 

4.  

Premir ligeiramente para mudar os temas LED 

 

5.  

Premir demoradamente o botão  e manter premido durante 2 segundos 

para activar a coluna, a Luz do Indicador de Funcionamento será azul. Premir 

demoradamente o botão  para desligar a coluna. Premir ligeiramente o 

botão  para fazer pausa/reproduzir/sem som/atender e desligar o telefone 

 

6. +  

Premir simultaneamente os botões de luz e volume, pode escolher o nível de 

iluminação: sem iluminação, nível 1, nível 2 e nível 3. 

 



 

 

Instruções 

1. Bluetooth®  
(1) Bluetooth® Emparelhado 

Premir o botão M para entrar no modo Bluetooth®. Seguidamente activar a 
função Bluetooth® do seu telemóvel ou noutros dispositivos para 
emparelhar a coluna Bluetooth® Ednet Luz LED. Depois de ser encontrado 
o “Sonar II”, deve ligar o mesmo. (A coluna reproduzirá "Dispositivo 
emparelhado" depois de ligada com sucesso). 

(2) Função NFC  
(É necessário que o telemóvel tenha a função NFC e que a coluna esteja 
no modo Bluetooth®) 
Activar a função NFC do telemóvel e toque com o telemóvel na zona NFC 
da coluna. O telemóvel irá chamar a atenção que tem que emparelhar 
com o dispositivo Bluetooth®. Escolher sim para concluir o 
emparelhamento. 

 
(3) Música Bluetooth®  

Ligar o telemóvel ou outro dispositivo de reprodução de música e a coluna 
reproduzirá a música seleccionada. 

 
(4) Mãos livres no telemóvel  

Durante o emparelhamento, ao utilizar o telefone para fazer uma chamada, 
o mesmo entra no estado Mãos Livres. 
Quando a chamada é recebida no telemóvel, premir ligeiramente o botão 

 para atender o telefone, voltar a premir o botão  para terminar a 
chamada. Premir o botão  duas vezes e a coluna voltará a marcar o 
último número de telefone. 

 

NFC 



 

 

2. Temas LED 
Premir ligeiramente  para mudar os temas LED, existem cinco temas LED 
diferentes. 

 
Ter em atenção que: Os temas Club e Equalize são apenas visíveis quando a 
música está a ser reproduzida 
 

3. Sensor de gravidade 
Nos temas Club e Equalize, a coluna suporta o sensor da gravidade. 

 

CLUBE

Horizontal
Vertical 

Clube Equalizar Groove 

Meteoro Arco-íris



 

 

 

4. Aux in  
Usar o cabo de áudio de 3,5 mm para ligar a coluna a uma fonte de áudio (PC, 
MP3/MP4, telemóvel). Premir ligeiramente o botão M para entrar no modo 
“AUX IN” (a coluna informará modo “Aux in”). A coluna reproduzirá a música 
a partir da fonte de áudio.  
 
Ter em atenção que: A bateria fraca irá afectar a qualidade de som da 
música, assim deve carregar a coluna de imediatamente através do 
adaptador (5 V 1 A). 
 

5. A carregar 
A coluna usa uma bateria de lítio integrada. Pode usar o cabo USB incluído 
para ligar a coluna ao computador ou a um adaptador de marca com 
qualidade reconhecida, de 5 V/1000 mA para carregar a bateria. Quando 
estiver a carregar, o indicador LED é cor de laranja, e depois de concluir o 
carregamento, o indicador LED ficará azul. 
 
Ter em atenção que: A bateria fraca fará com que a luz do indicador fique a 
piscar rapidamente. Deve carregar de imediato. 

  

Horizontal

Vertical 

EQUALIZAR



 

 

Descarregar a aplicação 
 
No caso de possuir um dispositivo Apple® iOS, então encontrará a nossa 
aplicação "ednet.audio" App na Apple App Store®. 
Para os smartphones e tablets que funcionam com o Google Android OS pode 
encontrar a nossa aplicação "ednet.audio" na Google™ Play Store. 
No campo de pesquisa da App Stores® inserir "ednet" ou "ednet.audio". 
 
Apple App Store® 

 

Google™ Play 

 

 

 
 
 
Nos resultados da Pesquisa a aplicação "ednet.audio" estará marcada com 
este símbolo. 
Seguidamente deve instalar a aplicação no seu dispositivo portátil. 

  



 

 

 

Manual da Aplicação 

 
Quando ligar a coluna ednet Sonar II LED Bluetooth® ao seu dispositivo móvel 
via Bluetooth®, a aplicação funcionará conforme abaixo: 
 

Definições: 

Como ligar o seu dispositivo e reproduzir música através de Bluetooth®  

  

  
Abrir a aplicação “ednet.audio”, clicar em “Searching” na página 
“BLUETOOTH® DEVICE”. Na lista, escolher o nome do modelo “Sonar II” que 
está a usar. 



 

 

 
Após estabelecida a ligação, entrar no modo de reprodução Bluetooth®, 
haverá uma lista com música no formato MP3. Em seguida, clicar numa das 
música a reproduzir ou clicar no botão “Anterior”/“Seguinte” para escolher 
outra música. 

 
 
 

Clicar na música a reproduzir 

Anterior 

Modo de Reprodução de Música: Aleatório, 

Por ordem, Ciclo único 

Barra de deslocamento do volume, mover 

para ajustar o volume.

Seguinte Reproduzir/

Pausa 



 

 

Como controlar os temas multicoloridos com espectro total 

 

Como definir o alarme 

Clicar a hora na página “ALARM” para definir a hora. 

 

Existem cinco temas LED multicoloridos, 

mas o primeiro e o segundo só funcionam 

quando a música está a tocar.  

Quatro níveis de luminosidade: Desligado, 

Mais escuro, Intermédio, Mais luminoso 

Ligar/desligar os temas de luz LED 



 

 

 

 

Resolução de problemas  

1. O que devo fazer se a coluna não conseguir emparelhar com o 
dispositivo Bluetooth® e reproduzir música de forma apropriada? 
Verificar a especificação/o manual do dispositivo Bluetooth® (o seu 
telemóvel ou computador), e verificar se o dispositivo pode suportar a 
transmissão de áudio estéreo A2DP. Em caso positivo, activar o modo 
estéreo A2DP. 

 
2. O que devo fazer se a função USB PC não funcionar? 

(1) Ligar a coluna ao computador através do cabo USB incluído e entrar 
no modo USB PC. E seguidamente reproduzir o vídeo/ áudio a partir 
do computador.  

  

Definir a hora do alarme 

Definir as horas de repetição do alarme 

Confirmar o alarme para a coluna 



 

 

(2) Se não funcionar, pode ser que a placa de som seja incompatível com 
o computador. Tentar clicar no gestor do dispositivo - clicar em 
controlador de voz, vídeo e jogos - clicar à direita no dispositivo Áudio 
USB - clicar em desinstalar. Seguidamente, mudar de novo a coluna 
para o modo USB PC. O computador actualizará automaticamente a 
unidade da placa de som USB para obter a compatibilidade. 

 
Ter em atenção que: A função de placa de som USB é apenas aplicável a: 
Windows XP/Windows Vista Windows 7/Windows 8.  
 

 

 

 

 

 


