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Caraterísticas do Produto 
Transmissão de música sem fios por Bluetooth® 3.0 
4 luzes LED com efeitos 
Transmissão de música Bluetooth® através de dispositivos portáteis 
Suporta Entrada/Saída AUX para reproduzir música a partir de PC/computador portátil, 
leitores MP3/MP4, etc. 
Graves duplos 
 
Parâmetros do produto  
Bluetooth® 3.0 
Altifalante 16 núcleos com magnetos duplos e bobinas de voz duplas 
Tensão de funcionamento: CC 3,7 V 
Tensão de carga: CC 5V 
Capacidade da bateria: 1 000 mAh 
Tempo de reprodução: 3 horas 
Cor: preto 
Dimensão do Produto: 75*85*100 mm 
Dimensão da embalagem: 93*93*122mm 
 
Conteúdo da embalagem 
1 x coluna LED Bluetooth®, cabo de carregamento micro USB, 1 x cabo Aux-in, manual 
do utilizador 
 
Carregar 
 Deve carregar a bateria totalmente antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. 
 Ligar à porta USB do PC ou ao adaptador de carregamento, as luzes LED acendem, 

indicando o estado do carregamento; o LED apaga-se depois de o dispositivo estar 
totalmente carregado. 



Cuidado 
A coluna está equipada com uma bateria de lítio integrada. Não desmontar ou substituir 
a bateria. Não expor a coluna a altas temperaturas nem eliminar a mesma no fogo. 
 
Nota 
a. Esta coluna Bluetooth® pode apenas ser ligada a um dispositivo Bluetooth® de cada 

vez; se for para ser ligada a outro dispositivo, deve desligar a coluna e repetir os 
passos do emparelhamento abaixo indicados. 

b. Esta coluna Bluetooth® pode apenas ser ligada a um dispositivo Bluetooth® de cada 
vez. Se desconhecer se a coluna está ou não ligada a outro dispositivo, deve em 
primeiro lugar desligar a mesma e voltar a ligá-la ao dispositivo pretendido. A 
distância máxima entre 2 dispositivos Bluetooth® é de 10 m. 

c. Se existir outro dispositivo Bluetooth® em funcionamento nas proximidades, pode 
ocorrer uma interferência. No caso de interferências deve deslocar o dispositivo 
Bluetooth® para um local mais afastado. 

 
Ligação Bluetooth 
 Ligar a coluna, as luzes LED acendem e ouvirá a mensagem de voz “Bluetooth® 

mode”. 
 Ativar a função Bluetooth® no seu dispositivo portátil para pesquisar o modelo ednet 

33050 na lista de dispositivos e seguidamente clicar para ligar o dispositivo 
Bluetooth® com a coluna. Quando ouvir a campainha de porta, o emparelhamento 
está concluído. 

 Premir uma vez o botão  para reproduzir/fazer pausa na música e premir o botão 
 para avançar para a canção seguinte, premir e manter premido este botão para 
aumentar o volume. Premir o botão  para saltar para a canção anterior; premir e 
manter premido este botão para reduzir o volume. 

  
Ligação áudio (AUX in) 
 Ligar a coluna e ligar o cabo Aux-in à entrada áudio da coluna e à saída áudio do 

seu dispositivo portátil ou do PC/computador portátil, etc. 
 Premir o botão  para retirar o som, premir e manter premido o botão  para 

aumentar o volume e o botão  para reduzir o volume. 
 
Modo FM  
 Ligar o cabo micro USB para ser usado como antena. 
 Ligar a coluna e premir e manter premido o botão M para mudar para o modo FM; 

ouvirá a mensagem de voz “FM mode”. 
 Premir o botão  uma vez para reproduzir/fazer pausa na estação de rádio. Premir o 

botão  para selecionar a estação seguinte; premir o botão  para selecionar a 
estação anterior. Premir e manter premido o botão  para aumentar o volume e o 
botão  para reduzir o volume. 

 
Interruptor de modo 
a. Ligar a coluna Bluetooth®. O modo predefinido é a ligação Bluetooth®. 
b. Premir e manter premido o botão M para alternar entre os 3 modos: 

Bluetooth®/Rádio FM/AUX-In. 


