
Obrigado por adquirir nosso produto. Para uma ótima performance 
e segurança, leia as instruções com cuidado antes de usá-lo. 
Guarde esse manual para futuras consultas.

Especificações técnicas
Modelo: Air Sound GO
Tamanho do driver: 10mm
Frequência: 20 - 20.000Hz
Sensibilidade: 90dB ±5dB
Impedância: 32Ω
Versão Bluetooth®: 5.0
Alcance Bluetooth®: <10m
Bateria do fone de ouvido: 3,7V/30mAh
Bateria do estojo de carregamento: 3,7V/500mAh
Tempo de carregamento do estojo: ≈ 3 horas
Entrada de carregamento Micro-USB: DC 5V/1A 
Tempo de reprodução/chamadas: até 3 horas
Tamanho do fone de ouvido: 17,8 x 19,62 x 43,58mm
Tamanho do estojo de carregamento: 60 x 26 x 49mm
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Instruções e uso:
1. Ligando o Air Sound GO
Método 1: abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido são 
ligados automaticamente; tanto o esquerdo quanto o direito serão 
conectados. Remova os dois fones de ouvido do estojo. O fone 
principal (que por padrão é o direito) acenderá e as luzes laranja 
e branca piscarão alternadamente. 
Método 2: caso o fone de ouvido não esteja em seu estojo de 
carregamento ou o estojo de carregamento esteja sem carga e os 
fones de ouvido desligados, pressione e segure os fones de ouvido 
por 2 segundos separadamente. Dessa forma, os fones esquerdo e 
direito irão emparelhar automaticamente. O LED do fone de ouvido 
principal (direito) piscará em laranja e branco alternadamente.
2. Conexão Bluetooth®
Ao usar o Air Sound GO pela primeira vez, ligue-o usando um dos 
métodos 1 ou 2. As luzes laranja e branca no fone de ouvido principal 
piscarão alternadamente. Ligue a função Bluetooth® do smartphone 
para pesquisar dispositivos com conexão Bluetooth® próximos 
e conectar ao dispositivo "i2GO Air Sound GO". Ao ver o modo 
"Conectado", você confirmará que a operação foi bem-sucedida.
Para os próximos usos, coloque os fones no método 1 ou 2. Os fones 
se conectam automaticamente ao mesmo dispositivo ao qual estavam 
conectados pela última vez. Se o dispositivo não estiver próximo ou 
a função Bluetooth® estiver desligada, os fones de ouvido entrarão 
no estado de pesquisa (e os LEDs laranja e branco nos fones de 
ouvido piscarão alternadamente).
Nota:
a. O modo de emparelhamento dura no máximo 180 segundos. Se 
durante esse período o emparelhamento não for bem-sucedido, os 

5. Acione a Siri com um só comando
Clique duas vezes em qualquer um dos fones de ouvido para ativar/ 
fechar a Siri. (Esta função está disponível apenas no sistema Apple iOS)
6. Ouvindo música
Reproduzir/pausar: ao reproduzir música, pressione brevemente 
um dos fones de ouvido para pausar e, em seguida, pressione 
brevemente um dos fones de ouvido para retomar a reprodução.
Música anterior: no modo de música, pressione e segure o fone de 
ouvido esquerdo por 2 segundos para voltar para a última música.
Próxima música: no modo de música, pressione e segure o fone 
de ouvido direito por 2 segundos para pular para a próxima música.
Reprodução automática: se você receber uma chamada enquanto 
estiver no modo de música, depois de terminar a chamada, 
o dispositivo retornará automaticamente ao modo de música.
7. Carregar pelo estojo de carregamento
Indicação de bateria fraca no estojo de carregamento: abra o 
estojo de carregamento. A luz branca na parte inferior do estojo 
de carregamento piscará rapidamente, mostrando que o estojo de 
carregamento está com pouca carga e precisa ser carregado. Ao 
carregar o estojo de carregamento via cabo Micro-USB, a luz laranja 
na parte inferior do estojo de carregamento piscará, mostrando que 
o estojo de carregamento está carregando.
Assim que o estojo de carregamento estiver totalmente carregado, 
o indicador laranja permanecerá aceso.
8. Carregamento do fone de ouvido
Quando a carga do fone está baixa, a notificação de voz diz “Bateria 
fraca” (uma vez a cada 5 minutos e não mais do que 3 vezes). Coloque 
os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e feche a tampa 
para carregá-los. Durante o carregamento dos fones, a luz laranja 
permanecerá acesa e, uma vez totalmente carregados, desligará.

fones entrarão no modo de espera. Se precisar reconectar, siga 
as etapas "Ligando o Air Sound GO" e "Conexão Bluetooth®".
b. Se o smartphone estiver fora do alcance da conexão, ele será 
desconectado. No entanto, ele se reconecta automaticamente se 
os fones forem colocados de volta na faixa de conectividade do 
smartphone em 180 segundos.
3. Desligando o Air Sound GO
Método 1: coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento 
e feche a tampa. Os fones de ouvido desligarão automaticamente. 
(se a bateria no estojo de carregamento for 0, o fone não 
desligará automaticamente).
Método 2: mantenha pressionado qualquer um dos fones de ouvido 
por 4 segundos, a luz laranja piscará rapidamente 3 vezes e depois 
desligará, e o fone de ouvido também.
Nota: o fone é desconectado e não reconectará por 10 minutos se você 
não realizar nenhuma operação. Ele será desligado automaticamente.

4. Ligações
Atender uma chamada: ao receber uma chamada, pressione 
rapidamente um dos fones de ouvido para atender.
Encerrar uma chamada: durante a chamada, pressione brevemente 
um dos fones de ouvido para desligar.
Rejeitar uma chamada: ao receber uma chamada, pressione e segure 
um dos fones de ouvido por 1 segundo para rejeitá-la.
Modo de transferência de chamadas: ao receber uma chamada, 
mantenha pressionado um dos fones de ouvido por 1 segundo, 
alterne dos fones de ouvido para o smartphone e, a seguir, mantenha 
pressionado para alternar do smartphone para os fones de ouvido.
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9. Suporte técnico
Se os fones de ouvido TWS não estiverem conectados ao seu smartphone, 
siga as etapas abaixo:
a. Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados.
b. Verifique se os fones de ouvido estão ligados.
c. Certifique-se de que os fones de ouvido não estejam emparelhados 
com outros dispositivos.
d. Certifique-se de que a função Bluetooth® do seu dispositivo esteja 
habilitada e já esteja ativada.
e. Certifique-se de que a distância entre os fones de ouvido e 
o smartphone esteja dentro da faixa de conexão disponível.
Avisos de segurança
1. Siga as instruções do Manual do Usuário e não desmonte ou modifique 
o dispositivo por qualquer motivo; do contrário, pode causar falha ou 
queima do fone.
2. Não molhe nem deixe cair o produto em líquidos, nem o lave com água.
3. Não carregue os fones de ouvido com um carregador que tenha 
sobretensão. Certifique-se de que seu carregador seja limitado a 
5V/1A, caso contrário, ele danificará a bateria.
4. Use e armazene o produto em temperatura ambiente. Não coloque 
o dispositivo em um ambiente onde a temperatura seja muito alta 
ou muito baixa (ou seja, abaixo de 0 graus ou acima de 45 graus).
5. Não bloqueie a boca dos fones de ouvido, como a interface 
de carregamento, o indicador LED ou o microfone.
6. Não use os fones de ouvido por muito tempo ou com volume excessivo, 
pois eles podem causar tontura ou prejudicar sua audição.
7. Não use o equipamento em um ambiente de tempestade. 
Tempestades podem causar operação anormal do equipamento, 
interrupção do sinal, etc.
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8. Sempre que necessário limpe o Air Sound GO com pano 
e álcool isopropílico para evitar mau contato e oxidação.
Garantia
Estamos comprometidos em fabricar produtos da mais alta qualidade. 
Este produto é garantido contra defeitos de fabricação por 1 ano, a 
partir da data de compra e apresentação da nota fiscal original. Por 
danos de uso, acidente ou desgaste normal do produto, não aplica 
cobertura desta ou de qualquer outra garantia.  

Itens inclusos na embalagem
1 Par de Fones de Ouvido TWS Air Sound GO | 1 Estojo de 
Carregamento | 1 Cabo Micro-USB | 1 Manual do Usuário

PT

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