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Conheça seu
Fone de Ouvido Sem Fio TWS

AIR STUDIO GO
PRO SERIES

Fixação magnética
ao carregar

Microfone para
atender chamadas

Bluetooth® 5.0 até
10m de alcance

3h +
12h

Até 15h de músicas
e chamadas

Digital Noise Cancelling
Com a tecnologia de cancelamento
digital, o microfone do Air Studio GO
elimina eletronicamente o som em
sua volta e filtra somente sua voz.
Faça chamadas nítidas, mesmo em
ambientes barulhentos ou com vento.

Clear Call
E�ect



Estrutura
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Fones de Ouvido1 Estojo de Carregamento2

Ponto de Conexão
de Carregamento

Indicador de
Luz LED

Touch
Multifuncional

Microfone Saída
de Áudio Botão Reset

Entrada USB-C

Luz Indicadora do 
Estojo de Carregamento

Base de Carregamento



Toque uma vez:

Reproduzir Pausar Atender chamada

Mantenha pressionado:

Recusar chamada

Pular música

*Veja os comandos completos nas páginas “Ligações”, “Assistente de Voz” e “Música”.

Toque duas vezes: Toque duas vezes:

Retroceder música

Esquerdo Direito

Nos dois fones:

Guia Rápido de Comandos
AIR STUDIO GO PRO SERIES



Instruções de Carregamento
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Como carregar 
o fone de Ouvido1 Como carregar o

estojo de carregamento2

O indicador do estojo 
fica verde durante o 
carregamento dos fones

Coloque os fones de ouvido (L) (R) na posição 
correspondente no estojo de carregamento.
Observação: o indicador de carga acenderá após 
fechar o estojo. Cubra-o ao colocar os fones de 
ouvido no estojo de carregamento.

Nota: Remova o adesivo protetor dos conectores 
do fone antes do primeiro uso/carregamento.

Use um cabo USB-C para conectar 
ao computador

Use o cabo USB-C para conectar com 
o carregador de smartphone

1.

2.

Nota 1: Antes de carregar, verifique se o dispositivo 
de carregamento é adequado para o seu fone de 
ouvido ou não.
Nota 2: Use apenas o carregador fornecido para 
carregar seus fones de ouvido. Outro dispositivo 
pode alterar a validação ou manutenção deste 
item e pode causar perigos.
Nota 3: Não tente abrir à força a bateria embutida, 
pois isso danificará seus fones de ouvido.
Nota 4: Os fones de ouvido perderão a carga 
automaticamente se não forem usados. Nesse 
caso, carregue totalmente seus fones de ouvido 
em menos de 3 meses.
Nota 5: Não deixe seus fones de ouvido em 
condições extremas de temperatura. Eles podem 
afetar o desempenho dos fones de ouvido mesmo 
se eles estiverem totalmente carregados. 
Recomendado: entre -10°C e 50°.
Nota 6: Não exponha seus fones de ouvido 
ao fogo ou água.

Entrada de
carregamento USB-C

Indicador fica vermelho
durante o carregamento

Indicador fica verde
quando carregado

Botão Reset



Ligar e Desligar
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Método 11 Método 22
No estado desligado, toque na área de toque do fone de ouvido 
(R) ou fone de ouvido (L) por 2 segundos para ligar. Você verá 
uma mensagem de "ligar".

Abra a tampa do estojo de carregamento para que ele ligue automaticamente. 
Coloque os fones de ouvido e desligue-os novamente para carregar.
Observação: há uma mensagem "desativada", não uma mensagem "ativada".



Emparelhamento Bluetooth®
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Primeiro emparelhamento Emparelhar com
o smartphone2

Abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones 
de ouvido L e R serão ligados automaticamente. 
Pressione e segure o botão Reset do estojo por cerca de 
6 segundos para excluir o registro de emparelhamento. 
Após a luz verde se tornar branca e piscar, os fones de 
ouvido entrarão automaticamente no emparelhamento 
TWS. O principal indicará "emparelhamento" e uma 
luz branca piscará lentamente.
Observação:

Ligue o Bluetooth® no seu celular e escolha 
"i2GO Air Studio GO" na lista de dispositivos 
Bluetooth®.
Após a conexão com o celular, o fone de ouvido 
principal indicará "Conectado" por meio de 
um som.
Observação: o TWS já foi redefinido antes 
da remessa de fábrica, portanto, você pode 
emparelhá-lo diretamente com o seu smartphone.

Se seus fones desconectarem ou desemparelharem. 
Recorra a essas opções de reconexão:
Método 1
Pressione e segure na área de toque ou o fone de 
ouvido direito (R) ou esquerdo (L) por 2 segundos para 
ligá-lo. Aguarde alguns segundos, os dois fones de 
ouvido se conectarão um ao outro automaticamente. 
Aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido 
serão reconectados com o registro de emparelhamento.

Método 2
Abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido 
serão ligados. Aguarde alguns segundos, os dois fones 
de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente. 
Aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido 
serão reconectados com o registro de emparelhamento.

Observação:
Quando o TWS for reconectado, os fones de ouvido 
aparecerão como "Canal esquerdo" e "Canal direito". 
Após conectar com sucesso ao seu smartphone, o fone 
de ouvido principal indicará "Conectado".

Após a reinicialização: O lado R dos fones de 
ouvido será o lado principal após o primeiro 
emparelhamento do TWS.
O emparelhamento do TWS deve terminar 
no estojo de carregamento.

1.

2.

Conectar

Reconexão (TWS)31



Ligações
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Atender e encerrar ligações Rejeitar uma ligação2
Pressione a área de toque R ou L do fone de 
ouvido por cerca de 2 segundos para rejeitar 
a ligação.

Quando você está em uma ligação e há outra ligação:Atender uma ligação: ao receber uma ligação, 
toque duas vezes na área de toque R ou L do 
fone de ouvido para atender a ligação. Os fones 
de ouvido indicarão "Di".
Encerrar uma ligação: durante a chamada, 
toque duas vezes na área de toque do fone de 
ouvido R ou L para encerrar a ligação. Os fones 
de ouvido indicarão "Du".

1.

2.

Ligação em espera3

Toque longamente na área de toque (L / R) por 2 
segundos para encerrar a ligação atual e atender 
a outra ligação.
Dê um toque duplo na área de toque para 
atender a outra ligação e colocar a ligação 
atual em espera.
Depois de definir a operação "2" acima, toque 
duas vezes na área de toque para transferir 
de uma ligação para a outra.
Depois que a operação "2" acima for definida, 
toque na área de toque por 2 segundos para 
encerrar a ligação atual e toque duas vezes na 
área de toque para encerrar a outra.
Observação: o smartphone deve ser compatível 
com HFP 1.5 e ligação em espera.
O recurso Serviço de Internet do smartphone 
deve estar habilitado.

1.

2.

3.

4.

1



Assistente de Voz
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Ativar1
Pressione na área de toque de qualquer fone (R ou L) por cerca de 2 segundos 
para ativar o assistente de voz. Após ouvir o som de ativação, diga o comando 
desejado de forma clara e alta.

Desativar2
Para sair do modo de Assistente de Voz basta tocar a área de 
toque de qualquer fone (R ou L).



Música
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Tocar e Pausar Pular e Retroceder Músicas2
Tocar:
No modo de espera, toque na área de toque de 
qualquer fone (R ou L) para reproduzir música, os 
fones de ouvido indicam "Di".

Pausar:
Enquanto reproduz uma música, toque na área de 
toque do fone de qualquer fone (R ou L) para pausar 
a música, os fones de ouvido indicam "Du".

Próxima faixa:
No modo de reprodução de música, toque duas 
vezes na área de toque do fone de ouvido R para 
pular para a próxima música.

Faixa anterior:
No modo de reprodução de música, toque duas 
vezes na área de toque do fone de ouvido L para 
voltar à música anterior.

Ajuste o volume pelo smartphone.

Aumentar e Diminuir Volume31



Modo Mono
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Ativar

Ambos os fones (L e R) suportam o modo mono para 
escutar músicas e apenas o lado direito (R) suporta a 
função de chamada telefônica.

1

No modo desligado, se os fones de ouvido estiverem sem 
registro de emparelhamento, pressione e segure a área de 
toque para ligá-los. Os fones de ouvido entrarão no modo de 
emparelhamento.
No modo desligado, se os fones de ouvido tiverem registro 
de emparelhamento, pressione e segure a área de toque para 
ligá-lo. Ligue o Bluetooth® no seu smartphone para se 
conectar.

1.

2.



1.

2.

3.

4.

5.

Manutenção e Resolução de Problemas
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Manutenção Solução de Problemas Comuns3
Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos 
fones, para evitar estragar os contatos dos fones 
com o estojo, o que pode causar mau contacto e 
não carregamento dos fones dentro do estojo.
Não permita que os fones de ouvido esfreguem em 
objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados
e danificados.
Mantenha os fones de ouvido longe de altas 
temperaturas, umidade e poeira.

Ao abrir o estojo, os fones de ouvido não ligam
Causa: Bateria fraca
Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas
Nenhum indicador de luz no estojo de 
carregamento
Causa: Estojo de carga com bateria fraca
Solução: Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas
Após o emparelhamento, apenas um fone de 
ouvido tem som
Causa: O emparelhamento TWS falhou
Solução: Emparelhar novamente de acordo com 
o manual
Nenhuma luz indicadora no estojo de 
carregamento após o carregamento
Causa: Falha de energia DC
Solução: Verifique se o cabo de carregamento 
USB-C está conectado
Os fones de ouvido não se desconectam do 
smartphone após serem colocados no estojo
e fechado a tampa
Causas: 1. Há objetos estranhos no estojo.
2. Há um problema de conectividade entre o 
pino do estojo e os fones de ouvido
Soluções: 1. Remova os objetos estranhos
2. Remova os fones e coloque-os de volta

Pressione e segure o botão Reset no estojo de 
carregamento por 6 segundos e a luz indicadora 
piscará em branco 6 vezes rapidamente, depois 
entre em modo de carregamento. A luz indicadora 
ficará sempre acesa.

Reset2

1
Os fones desligam automaticamente
Causa: Bateria fraca
Solução: Carregue-os por 1-2 horas
Eco em fones de ouvido
Causa: Volume muito alto ou ambiente barulhento 
Solução: Abaixe o volume ou mude de local
Ruído durante chamada
Causa: Há interferência ambiental devido à 
distância entre os fones de ouvido e o smartphone
Solução: Verifique se eles estão próximos
A voz do interlocutor é ouvida muito baixinho
Causa: Os fones de ouvido estão colocados 
incorretamente
Solução: Ajuste-os no ouvido

6.

7.

8.

9.



Precauções e Garantia
AIR STUDIO 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”. 

08482-19-12626



Especificações Técnicas e Itens Inclusos
AIR STUDIO GO PRO SERIES

Especificações técnicas:
●   Versão Bluetooth®: V5.0
●   Perfis de Bluetooth® suportados: HFP, 
HSP, A2DP
●   Protocolo de decodificação de áudio: SBC, AAC
●   Potência de transmissão: Classe II
●   Faixa de operação: ≥10 metros
●   Faixa de frequência: 2,4 GHz-2,48 GHz
●   Bateria para fone de ouvido: bateria de polímero 
de lítio 35 mAH
●   Tensão de carga do fone de ouvido: 
DC 4,75V-5,2V
●   Tempo de carregamento do fone de ouvido: 
aproximadamente 1,5 horas
●   Bateria do estojo de carregamento: bateria de 
polímero de lítio 300mAH
●   Tensão de carga do estojo: DC 4,75V-6V
●   Tempo de carregamento do estojo: 
aproximadamente 1,5 horas

Itens Inclusos:

1 Fone de Ouvido Sem Fio

1 Estojo Carregador

1 Cabo USB-C

1 Manual

●   Tempo de carregamento do fone de ouvido 
no estojo de carregamento: cerca de 2,5 vezes
●   Tempo de reprodução da música: 
até 3,5 horas
●   Tempo de conversação: até 3,5 horas
●   Tempo de espera: ≥ 70 horas
●   Driver: 14,2mm
●   Sensibilidade do driver: 126 ± 3dB (1kHz)
●   Impedância do driver: 32Ω ± 15%
●   Faixa de frequência do controlador: 
20Hz-20kHz
●   Dimensões do estojo de carregamento (mm): 
45 × 22,41 × 45,74mm
●   Dimensões do fone de ouvido (mm): 
29,65 × 17,52 × 18,4mm
●   Peso (por fone de ouvido): 
Aproximadamente 3,2g
●   Peso total: aproximadamente 30,4g
●   Ambiente de carregamento: 0°C~45°C

●   Ambiente sem carga: -10°C~60°C
●   Ambiente de armazenamento: -20°C~40°C


