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Compacto e leve, o 50000 Media Remote é o companheiro multimédia 
para o seu dispositivo iOS/android Bluetooth®. Desfrute da conveniência 
de controlar o seu iPhone® ou iPad® ou mesmo Android, sem fios. 

 

• Bluetooth® 3.0, Classe II. Funciona com: iPhone®, iPad® e outros dispositivos 
compatíveis com o SO (iMac®, Macbook® etc.), além de telefones e tablets 
Android que suportam Bluetooth® HID. 

• Os controlos de reprodução do suporte incluem reproduzir/pausar, 
avançar/retroceder rapidamente, aumento/diminuição do volume e sem som. 

• Com o botão de aumento do volume pode tirar fotografias com a câmara do 
iPhone®, sem se deixar de fora. 

 

1. Suporte: 
O BT Media Remote suporta Bluetooth® 3.0 HID, perfil de Classe II. 
É compatível com: Todos os dispositivos android, iPhone®, iPad® e outros 
dispositivos compatíveis com o SO (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, 
Mac mini®, iPod Touch® iOS 4 ou superior, etc.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 
 

3. Instantâneo:  
O botão de aumento do volume no BT Media Remote irá accionar a aplicação 
da câmara para tirar uma fotografia como um obturador remoto da câmara. 
Isto significa que pode colocar o iPhone® num tripé ou suporte e tirar uma fotografia 

sem manchas. O Remote também é perfeito para fotografias de grupo, onde 
pode ser incluído! O 50000 também suporta obturador remoto Android. 
 

  



4. Controlo de multimédia:  
Ligado à sua TV, estação de base ou estéreo do carro, pode reproduzir, 
pausar, avançar, retroceder e silenciar ou ajustar o volume do conteúdo de 
música ou vídeo no seu iPhone® ou iPad® até 10 metros de distância. 
 

5. Bateria: 
O BT Media Remote é alimentado por uma bateria AAA 
 

6. Ultra portátil: 
Apenas 42 gramas com bateria 

Suportas os dispositivos: Todos os dispositivos android, iPhone 5®/iPhone 
4S®/4®/3GS®, iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac 
Mini® e todos os outros produtos da Apple® activados para Bluetooth®, Bluetooth® 
3.0 HID, 

Conteúdo da embalagem: Controlador Multimédia do Bluetooth® e manual do 
utilizador. 


