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LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES NA ÍNTEGRA ANTES DE 
MANUSEAR ESTA UNIDADE E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA 
FUTURA. 



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 Não use este aparelho perto da água (por exemplo, banheira, 

bacia, lava-loiças, tanque de roupa, cabe molhada, piscina ou 

outras áreas perto da água). 

 Limpe apenas com um pano seco. Desligue este produto da 

tomada de parede antes de limpar. 

 Não o instale perto de fonts de calor, como fornos ou outros 

aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 

 Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou puxado, 

particularmente nas fichas, receptáculos de conveniência e no 

ponto onde saem do aparelho. 

 Use apenas acessórios/peças especificados pelo fabricante. 

 Desligue este aparelho quando não estiver a ser usado durante 

longos períodos de tempo. 

 

Não assumimos qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais 

incorridos da interacção com o Receptor de Música Bluetooth® ou 

dispositivo móvel. 

 



INTRODUÇÃO 

O Receptor de Bluetooth® é um objeto essencial de audio doméstico 

que liga facilmente os serviços ou bibliotecas de música, de 

qualquer smartphone, tablet ou leitor digital activado para 

Bluetooth®, para o seu sistema de áudio estéreo doméstico. 

 

Controle sem fios a transmissão do som de qualidade do CD 

directamente do seu dispositivo inteligente de qualquer parte da sua 

casa, piso superior ou piscina. Tem visitas? Deixe os seus amigos 

partilharem sem fios também o que estão a ouvir e faça uma festa! 

 



INSTALAÇÃO  
Leia estas instruções na íntegra antes de começar. 

 

 
 

(1) Tomada de Áudio de 3,5mm 

(2) Porta de Carregamento USB 

100-240V/50-60Hz 

(1)
(2) 



CARACTERÍSTICAS 
• Reproduza a sua música a partir do seu dispositivo móvel com 

tecnologia Bluetooth® sem fios, através do seu estéreo doméstico 

• Controle a sua música directamente do seu dispositivo móvel 

• Ligue um dispositivo sem sequer estar próximo do estéreo 

• Porta de carregamento USB incluída (até 1 Amp) 

• Cabos de ligação de áudio incluídos 

• A ligação Bluetooth® possui uma distância de 30 pés para uma 

audição sem fios quase ilimitada em sua casa 

 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
Esta embalagem deverá incluir: 

• Receptor de Música Sem Fios Bluetooth® 

• Cabo de Áudio de 3,5mm 

• Manual de Instalação Rápida 

 



LIGAR 

1. Ligue o dispositivo na saída de CA – o LED fica Azul 

 
2. Ligue o cabo de audio do dispositivo à entrada no equipamento 

de áudio – o LED fica azul e, em seguida, pisca. 

 
3. No smartphone, LIGUE a função Bluetooth® e ligue o 

dispositivo – o LED pisca 

 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Pode resolver rapidamente a maioria dos problemas com o seu 

Receptor de Música Bluetooth®, seguindo as recomendações nesta 

secção. 

 

1. A minha música não é reproduzida nos altifalantes estéreo. 

Soluções 

• Certifique-se de que o Receptor de Música Bluetooth® está 

ligado. 

• Certifique-se de que um cabo de áudio está correcta e 

firmemente ligado ao Receptor de Música Bluetooth®. 

• Certifique-se de que um dos cabos de áudio está correcta e 

firmemente ligado ao Receptor e ao estéreo. 

• Certifique-se de que o Receptor está ligado. 

• Certifique-se de que o volume do estéreo está definido com 

um nível de audição confortável. 

• Certifique-se de que está dentro do alcance do Receptor e 

que o seu dispositivo móvel está ligado ao Receptor através 

da tecnologia Bluetooth®. 

 



2. Parece que o meu telemóvel ligou ao Bluetooth®, mas não 

existe Música. 

Soluções 

• Verifique se o telemóvel ligado anteriormente desligou 

totalmente. Apague os registos ligados, se existirem; ligue 

novamente o Bluetooth® do início.  

 

3. Ocorre o Efeito de Música interrompida quando reproduzo 

Música da Internet. 

Soluções 

• Verifique o estado da ligação à Internet do telemóvel para 

garantir que a Internet está sem problemas e que é 

suficientemente rápida. 

 

CONFORMIDADE REGULATÓRIA 
Declaração FCC 

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras 

FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: 

(1) Este dispositivo pode não causar interferência prejudicial, e  

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 

incluindo interferências que possam causar uma operação 

indesejada. 



Aviso FCC 

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas 

expressamente pela parte responsável pelo cumprimento, poderá 

anular a autoridade do utilizador para operar este equipamento. 

 

CE  

Este dispositivo cumpre os seguintes regulamentos: 

EN 55 022: CLASSE B  

 

Informações de REEE  

Para utilizadores da UE (União Europeia): De acordo com a 

Directiva REEE (Resíduos de equipamentos eléctricos e 

electrónicos), não elimine este produto como lixo doméstico ou lixo 

comercial. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 

devem ser recolhidos e reciclados de forma apropriada, segundos 

os procedimentos estabelecidos para o seu país. Para obter 

informações sobre a reciclagem deste produto, contacte as suas 

autoridades locais, o seu serviço de colecta de lixo doméstico ou a 

loja onde comprou o produto. 

 FABRICADO NA CHINA


