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Conheça sua
Caixa de Som Sem Fio

ESSENTIAL 
SOUND GO

PRO SERIES

Alto-falantes potentesEntrada auxiliar 
3,5mm

Cartão MicroSD

Controle 
multimídia

Aproveite uma experiência sonora 
intensa com a tecnologia Bass+, 
que proporciona graves poderosos 
e dinâmicos e um som nítido.

Bass+

Entrada USB
para pen drive

Comandos de voz à assistente do smartphone

Bluetooth® 5.0 até 10m de alcance

Bateria de até 8 horas

TWS: Conecte a outras Caixas de Som i2GO*

IPX4: Resistente a respingos d’água

*Necessário outra caixa de som com a tecnologia TWS para uso dessa função.



Instruções de Uso
ESSENTIAL SOUND GO PRO SERIES

Cotroles e Conexões

Entrada Micro-USB 
para carregamento;   
Entrada para cartão 
MicroSD;
Entrada USB;
Entrada para cabo 
auxiliar 3,5mm;
Botão Diminuir volume
e Retroceder música; 
Botão Aumentar volume 
e Avançar música; 
Botão Modo;
Botão Ligar, Desligar, 
Reproduzir e Pausar.
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1 Carregar a Caixa de Som2

1.

2.

Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o conector 
Micro-USB à entrada Micro-USB (1) e a outra extremidade à 
porta USB de um PC ou carregador USB (5V, 1A não incluído).
O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status 
do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado. 

A caixa de som deve ser recarregada quando desligada..

Operações Básicas3
Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado 
o botão Ligar (8).
Pressione o botão Modo (7) para escolher:

Modo Bluetooth®.
Modo MicroSD: se houver um cartão MicroSD inserido (2), 
a música começará a tocar automaticamente.
Modo USB: se houver um pen drive inserido (3), o dispositivo 
começará a reproduzir músicas automaticamente.
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Pressione e segure o botão Retroceder 
música (5) para pular para a faixa anterior, 
pressione e segure o botão Avançar música 
(6) para pular para a próxima faixa.
Pressione o botão Pausar e Reproduzir (8) 
para pausar, para retomar a reprodução de 
música, pressione novamente.
Ao receber uma chamada, clique uma vez no 
botão Reproduzir e Desligar (8) para abrir a 
chamada e ativar a função viva-voz, pressione 
novamente para encerrar a chamada.

Instruções de Uso
ESSENTIAL SOUND GO PRO SERIES

Reproduzir com o auxiliar4
Conecte o conector do cabo à entrada para 
cabo auxiliar 3,5mm (4) e a outra extremidade ao 
dispositivo externo. Caso não comece a tocar a 
música da sua lista, pressione o botão Modo (7) 
e selecione a opção desejada.

Funcionamento do cartão 
MicroSD | Memória USB5

Ligue a Caixa de Som Essential Sound GO.
Insira um cartão MicroSD (2) ou Pen Drive (3). 
A reprodução começará automaticamente.
Pressione e segure o botão Retroceder música (5) 
para pular para a faixa anterior, pressione e segure 
o botão Avançar música (6) para passar para a 
próxima faixa. Pressione o botão Pausar (8) para 
fazer uma pausa. Para retomar a reprodução, 
pressione-o novamente.

Pareando a caixa de som 
com um dispositivo Bluetooth®6

Coloque a caixa de som ao lado do 
dispositivo Bluetooth® a ser pareado.
Ligue a caixa de som, pressione o botão 
Modo (7) para entrar no modo Bluetooth®.
Siga as instruções no seu dispositivo para 
procurar a caixa de som. Procure a caixa 
de som chamada "I2GO S008" e digite 
o PIN "0000", se necessário.
Quando pareado, será possível 
reproduzir música.
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Notas:
- A caixa de som Bluetooth® funciona apenas 
com uma conexão de cada vez; a conexão 
não pode ser interrompida durante a 
operação normal.
- Quando o pareamento do Bluetooth® com 
dispositivos externos falhar, exclua o outro 
dispositivo Bluetooth® na lista de conexões, 
reinicie a caixa de som do Bluetooth® e 
procure o sinal novamente.

Despareando a caixa 
de som Bluetooth®7

Pressione ao mesmo tempo os botões Diminuir 
volume (5) e Aumentar volume (6). Quando 
ouvir um som, significa que a caixa de som 
estará despareada.

Comandos para o 
Modo Bluetooth®8
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Conexão pela função TWS 
com outra caixa de som9

Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no 
modo Bluetooth®. A luz do LED pisca e um som confirma 
que a caixa de som está definida no modo de pareamento 
Bluetooth®. É importante que as caixas de som tenham a 
Tecnologia TWS para a conexão funcionar.
Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro 
dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado 
o botão Modo (7). Um som confirmará que a função TWS 
está aberta e, após alguns segundos, a voz de duas caixas 
de som Bluetooth® será ativada. Se você perceber que 
uma das luzes da caixa de som pisca e o outra acende, 
mas não pisca, significa que as duas caixas de som foram 
conectadas por Bluetooth®.
Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "I2GO S008" 
e selecione a conexão. 
Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando 
que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música 
de duas caixas de som diferentes.
Pressione e segure o botão Modo (7) novamente se quiser 
sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa 
de som.
Nota: caso você não tenha uma senha padrão, se um 
dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.
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Função de assistência por voz10
Pressione o botão Modo (7) duas vezes para ativar 
a função de assistência por voz.

IPX411
Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso 
não é impermeabilizante – você não deve mergulhar os 
produtos IPX4 na água. 



Precauções e Garantia
ESSENTIAL SOUND GO PRO SERIES

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais 
alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem 
garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. 
Registre seu produto e obtenha mais informações 
em: i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos 
causados   pelo uso e desgaste normal do produto.

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar 
este produto. Todos os produtos passaram por uma 
inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. 
O uso incorreto deste produto pode causar danos 
como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, 
incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não 
é responsável. Não desmonte ou tente modificar 
este dispositivo de maneira nenhuma. 

“Este equipamento não tem direito à 
proteção contra interferência prejudicial e 
não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados”. 

08090-19-11896



Especificações Técnicas e Itens Inclusos
ESSENTIAL SOUND GO PRO SERIES

Especificações técnicas:

●   Dimensões: 70 x 70 x 160mm
●   Potência: 2 x 5W = 10W
●   Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz
●   Tamanho do driver: 45mm
●   Sensibilidade: 85dB
●   Impedância: 4Ω
●   Conexão Bluetooth®: 5.0
●   Alcance da conexão: <10m
●   Bateria: 1.200mAh
●   Duração da bateria: 
- Volume médio: 8h
- Volume alto: 3h 

Itens Inclusos:

1 Caixa de Som Sem Fio

1 Cabo Micro-USB

1 Manual do Usuário


