
Carregando seu Headphone

Seu Headphone possui uma bateria de polímero de 
íon-Lítio integrada. Para evitar danos, não tente removê-la. 
A performance máxima da bateria só é ativada depois de 
alguns ciclos de recarga. Carregue a bateria completamente 
antes do primeiro uso.  

Modo MP3

Aperte e segure o botão “    ”.
Ao inserir um cartão MicroSD, a música será reproduzida 
automaticamente no modo MP3, ou pressione os botões 
“       ” e “       ” ao mesmo tempo para ativar o modo MP3.
As funções para iniciar, pausar, avançar e retroceder 
músicas serão as mesmas.
Caso esteja em outro modo, pressione os botões “       ” 
e “       ” ao mesmo tempo para ativar o modo MP3.

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.

Modelo: PROEAR007
Tamanho do Driver: 40mm
Tipo do Driver: Dinâmico 
Frequência: 20 - 20.000Hz
Sensibilidade: 119dB ±3dB
Impedância: 35,2Ω
Conexão: Bluetooth® 5.0
Alcance da Conexão: <10m
Bateria: 350mAh, 3,7V, Polímero de Íon-Lítio
Fonte de Energia: 20dB
VBAT: 2.2V - 5.5V / VDDIO: 2.2V - 3.6V / 
RTCVDD: 2.2V - 3.6V
Conectores: 3,5mm, Micro-USB e Cartão MicroSD
Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas
Dispositivos Compatíveis: iOS / Android / Windows Phone
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Instruções e Uso:

Ligando e desligando

Pressione e segure o botão “    ” por alguns segundos para 
ligar seu Headphone. Depois que você já tiver pareado 
seu fone com o seu smartphone ou outro dispositivo 
Bluetooth®, ele vai se conectar automaticamente cada 
vez que for ligado.

Pressione e segure o botão “    ” por alguns segundos para 
desligar seu Headphone.
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Escutando músicas
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Especificações:

1.

2.
3.

4.

Pareando seu Headphone com um dispositivo Bluetooth®

Seu Headphone pode ser pareado com vários dispositivos 
Bluetooth®. Para parear com um smartphone, siga os 
passos abaixo:

Pressione e segure o botão “    ” até seu Headphone ligar. 
O indicador LED começará a piscar azul e vermelho 
alternadamente. Isso indica que seu Headphone está 
em modo de pareamento.

Vá para o gerenciador Bluetooth® do seu dispositivo.

Procure por dispositivos Bluetooth® e selecione seu 
Headphone para começar uma conexão. O Headphone 
Comfort GO é listado como: “I2GO R007”.

Uma vez pareado, uma luz azul permanecerá acesa 
no indicador LED.

Aperte o botão “    ” uma vez para tocar ou pausar 
a música.

Aperte o botão “       ” uma vez para aumentar o volume.

Aperte o botão “       ” uma vez para baixar o volume.

Aperte e segure o botão “       ” para avançar para 
a próxima música da lista.

Aperte e segure o botão “       ” para voltar ao início 
da música. Quando voltar ao início, aperte e segure 
novamente para voltar para a música anterior da lista.

V

V

V

Para carregar, siga os passos abaixo:

Conecte a ponta Micro-USB do cabo incluso nesta embalagem 
no conector de carregamento do seu Headphone Bluetooth®. 
Conecte a ponta USB do cabo em uma entrada USB no seu 
computador ou em uma saída de 2,4 Amps para recarregar 
a bateria interna.
Nota: A bateria interna do seu Headphone demora aproxima-
damente 2 horas para ser carregada quando completamente 
sem carga. Enquanto a bateria estiver carregando, uma luz 
vermelha permanecerá acesa no indicador LED. Quando a 
bateria estiver completamente carregada, a luz vermelha 
se apagará.

Desconecte quando o carregamento estiver completo.

Sobrecarregamento pode reduzir a vida da bateria. 

A bateria carregada vai perder sua capacidade se não 
usada regularmente.

Importante! Para evitar o descarregamento completo da bateria, 
carregue seu fone pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Aviso

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa 
de 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. 

Garantia

Estamos comprometidos em fabricar produtos da mais alta 
qualidade. Para garantir isso, este produto é garantido contra 
defeitos de fabricação por 1 ano, a partir da data de compra 
e apresentando a nota fiscal original. Por danos de uso, 
acidente ou desgaste normal do produto, não se aplica 
cobertura desta ou de qualquer outra garantia.  

Itens inclusos na embalagem:

1 Headphone Sem Fio
1 Cabo Micro-USB
1 Cabo Auxiliar
1 Bolsa para Guardar
1 Manual
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Comfort GO
Headphone Sem Fio

Manual do Usuário
Instruções e Especificações

PROEAR007

“Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados”.
Este produto está homologado pela ANATEL, sob o registro 
08092-19-11896, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos 
requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

08092-19-11896

i2GO.com.br
     i2GO        i2GObr
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