I. PRODUTO:

II. MODO DE OPERAÇÃO:
Instruções:
Cabo USB carregador

MANUAL DO USUÁRIO

Entrada auxiliar de áudio

Music-Box
Mini Caixa de Som Bluetooth

(Frente)

TF (microSD)

(Atrás)

Botão de Ligar:

No meio: desligado
Mova p/ esquerda: para modo Bluetooth
Mova p/ direita: para modo Rádio.
: Clique curto: avança música; Clique longo: + volume
: Clique curto: música anterior; Clique longo: - volume
: Clique curto: pausar a música ou continuar; caso o aparelho

estiver conectado ao smartphone e tocar, bastar um clique curto
para atender. Clique longo: no modo Rádio para ativar o modo de
reprodução.

MINI CAIXA DE SOM BLUETOOTH

Porta USB: Interface do carregador e entrada de áudio auxiliar.
TF (microSD): Entrada do cartão TF (micro SD) para as faixas
de áudio.

Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar o produto.

III. ESPECIFICAÇÕES:
D. Chamadas / Hands Free
Quando houver um dispositivo emparelhado e
receber uma chamada, pressione com um
clique curto no "pause / play" para atender
chamadas, pressione novamente para encerrar.
E. Bateria
Quando a bateria estiver acabando, favor
recarregar o dispositivo com o cabo USB.
F. Desconectar o modo Bluetooth
a. Os smartphones, tablets e outros dispositivos
serão desconectados quando a unidade for
desligada.
b. Poderão ser desconectados automaticamente
quando o sinal do bluetooth estiver muito fraco
devido a distancia entre a caixa de som e o
smartphones , tables ou outro dispositivos.

A. Tocar música com conexão Bluetooth
Ligue a caixa de som e selecione o modo Bluetooth.
Com o smartphone, tablet ou PC, ative o modo
bluetooth do dispositivo, em seguida irá aparecer
“VinikBT”, conecte-se a ele. Retorne para o aplicativo
reprodutor música e escolha uma música para tocar.

Versão bluetooth

2.1 + EDR

Potência saída

3W

Frequência resposta

150Hz~18Hz

Relação S/N

85dB

THD

0.16% (1kHZ)

Cobertura de sinal

10 metros (sem barreiras)

Fonte de energia

DC 5V

Bateria

Li-ion 3.7V - 280mAh

Duração bateria

1.5 hora (microSD) / 1 hora (BT)

Tempo de carga

3~5 horas

Dimensão

62x62x51 mm

Acessórios:
01 - Cabo 2 em 1 (áudio P2 / USB)
01 - Manual

B. Fonte de áudio externo
Ligue a caixa de som e selecione o modo MP3.
Esta opção irá entrar no modo Rádio. Com clique
longo no “play/pause” será selecionado o modo
Entrada de Áudio. Use o cabo para conectar a um
dispositivo reprodutor de áudio ou insira o
TF (micro SD) diretamente na entrada do cartão.
C. Conexão de Rádio
Ligue a caixa de som e selecione o modo MP3.
Está opção irá entrar no modo Rádio. Conecte o
cabo de áudio como uma antena e pressione
“avançar” ou “voltar” para escolher qual sintonia de
rádio desejar. Em diferentes lugares as conexões
de rádio podem ser diferentes.

IV. CUIDADOS:
Quando utilizado de maneira correga a caixa de som
bluetooth foi projetada e fabricada para garantir a sua
satisfação. Entretanto, o uso inadequado pode resultar
em danos e mau funcionamento do dispositivo.
Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes
da instalação e utilização e guardar este manual para
futuras dúvidas. Segue abaixo alguns aviso:
h. Armazenar e utilizar este aparelho em temperatura
ambiente normal.
i. Este aparelho não deve ser exposto a água e ambientes
úmidos.
j. O aparelho não deve ser derrubado, pois será danificado
com a queda.
k. Este aparelho deve ser consertado por uma assistência
autorizada.
l. A bateria de Li-ion deve ser jogada em locais próprios
para o descarte.
m. O aparelho deve ser limpo apenas com um pano
úmido.

