
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: PROEAR010
Tamanho do Driver: 6mm
Frequência: 20 - 20.000Hz
Sensibilidade: 90dB ± 3dB
Impedância: 16Ω
Conexão Bluetooth®: 5.0
Alcance da Conexão: <10m
Perfil Suportado: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bateria dos Fones: 40mAh - 3,7V (cada)
Tempo de Carregamento do Fone de Ouvido: ≈ 60-80 minutos
Bateria Estojo Carregador: 300mAh
Tempo de Carregamento do Estojo Carregador: ≈ 50 minutos
Entrada de Carregamento USB-C: DC 5V 
Tempo de Reprodução de Música: até 3 horas 
Display: Digital LED
Dimensões do Fone de Ouvido: 22 x 15 x 20mm
Dimensões do Estojo de Carregamento: 60 x 41,5 x 27mm
Peso: 34,5g
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vermelha e azul dos dois fones de ouvido piscarão alternadamente, 
entrando no estado de pareamento automaticamente. Depois que o 
pareamento for bem-sucedido, o fone principal (esquerdo) piscará em 
vermelho e azul alternadamente. Em seguida, encontre o dispositivo 
nomeado "I2GO R010" na lista Bluetooth® do smartphone e clique 
na conexão para conectar-se ao smartphone.

2. Indicação de carregamento
Quando o estojo carregador está sendo carregado, o display 
digital exibe a energia atual e apenas um dígito pisca, indicando 
que está sendo carregado. Quando o estojo estiver carregando 
o fone de ouvido, o display digital exibirá a capacidade restante 
do compartimento da bateria e diminuirá gradualmente. Durante o 
carregamento, a luz vermelha do fone de ouvido está sempre acesa. 
Quando está carregado, o compartimento de carregamento e o 
indicador do fone de ouvido estão apagados.

3. Desligamento
Pressione e segure o fone de ouvido por 3 segundos, o LED 
vermelho pisca e depois desliga, ou coloque os fones de ouvido 
diretamente no estojo para desligá-los e carregar automaticamente.

4. Ligações
Quando o fone de ouvido está ligado e conectado ao smartphone, 
você pode fazer uma ligação. O áudio da ligação é reproduzido nos 
dois fones, mas apenas o fone esquerdo capta a sua voz para a 
ligação. Quando uma chamada é recebida, a voz informa o número 
de quem está ligando. Pressione rapidamente o botão esquerdo ou 
direito do fone de ouvido para atender a chamada. Se você pressionar 
e segurar por 2 segundos, a chamada será rejeitada.
Durante a ligação, pressione rapidamente o botão esquerdo ou direito 

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. 
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 Sem Fio | 1 Estojo Carregador
2 Pares de Borrachas Adicionais | 1 Cabo USB-C | 1 Manual do Usuário

para desligar e retornar ao estado anterior. O volume da ligação pode 
ser ajustado via smartphone.

5. Ouvindo música
Pressione o botão esquerdo ou direito durante a música para pausar, 
pressione novamente para continuar tocando.
Durante a reprodução da música, clique no fone direito duas vezes 
para pular a música e três vezes para aumentar o volume. Clique 
duas vezes no fone esquerdo para voltar a música e três vezes 
para abaixar o volume.

6. Precauções para uso
a. Os fones de ouvido devem ser armazenados em um ambiente 
seco e ventilado para evitar o contato com óleo, vapor de água, 
umidade e poeira, para não afetar o desempenho do produto.
b. Sempre que necessário limpe seu fone de ouvido com pano e 
álcool isopropílico para evitar mau contato e oxidação.
c. Os fones de ouvido devem ser usados corretamente e de acordo 
com os requisitos. Preste atenção à influência do ambiente nos 
fones de ouvido. Para garantir uma conexão estável, recomenda-se 
que a distância entre o smartphone e os fones de ouvido esteja 
dentro de 10 metros.
d. Se o fone de ouvido não estiver conectando ou a comunicação 
não for estável, etc., não desmonte o corpo do fone de ouvido e 
seus acessórios, caso contrário perderá a garantia.
e. Para carregar o estojo de carregamento, use um carregador 
de parede ou veicular padrão ou conecte no computador.
f. Para garantir o uso adequado do fone de ouvido, verifique se 
o fone de ouvido está totalmente carregado.

Especificações Técnicas:

Fone de Ouvido
Sem Fio TWS

Air Pro GO

MANUAL DO USUÁRIO
Instruções e especificações

PROEAR010
Instruções de uso:

1. Pareamento Bluetooth®
Remova o fone de ouvido do estojo carregador, o fone de ouvido 
ligará automaticamente e uma luz azul irá acender. As luzes 

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