
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

Controles e conexões

Bluetooth®: pressione e segure para desconectar.    
Diminuir volume e Retroceder música;
Aumentar volume e Avançar música;
Ligar e Desligar;
Modo; 
Reproduzir, Pausar e Atender;
Entrada para carregamento Micro-USB;
Entrada para cabo auxiliar 3,5mm;
Entrada USB;
Entrada para cartão Micro SD.

Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o 
conector Micro-USB à entrada Micro-USB (7) 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. 
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Modelo: PROOTH005 - Ultra Sound GO
Dimensões: 296 x 118 x 118mm
Potência: 2 x 10W = 20W
Resposta de Frequência: 20Hz - 20kHz
Tamanho do Driver: 77mm
Sensibilidade: 100dB
Impedância: 4Ω
Conexão Bluetooth®: 5.0
Alcance da Conexão: <10m
Bateria: 3.000mAh
Duração da Bateria: 
- Volume Médio: 10h 
- Volume Alto: 3h 
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Carregar a caixa de som
A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

Ajuste do volume
Pressione brevemente os botões Diminuir volume (2) 
ou Aumentar volume (3).

Reproduzir com o auxiliar
Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 
3,5mm (8) e a outra extremidade ao dispositivo externo.
Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione 
o botão Modo (5) e selecione a opção desejada.

Funcionamento do cartão Micro SD | Memória USB
Ligue a caixa de som Ultra Sound GO.
Insira um cartão Micro SD (10) ou pen drive (9). 
A reprodução começará automaticamente.
Pressione e segure o botão Reproduzir e Pausar (6) para 
reproduzir e pausar a música. Pressione e segure o botão 
Avançar música (3) para a faixa seguinte ou Retroceder 
música (2) para a faixa anterior.

Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth®

MANUAL DO USUÁRIO

Ultra Sound GO
Caixa de Som

20W

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro 
dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado 
o botão Modo (5). 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 S005" 
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 (5) novamente se 
quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas 
uma caixa de som.
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Pressione e segure o botão Retroceder música (2) para 
pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão 
Avançar música (3) para pular para a próxima faixa.
Pressione o botão Pausar e Reproduzir (6) para 
pausar, para retomar a reprodução de música, 
pressione novamente.
Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão 
Reproduzir (6) para abrir a chamada e ativar a função 
viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada.
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Nota: caso você não tenha uma senha padrão, se um 
dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.

Função de assistência por voz
Pressione o botão Modo (5) duas vezes para ativar a função 
de assistência por voz.

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

Aviso
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. 

Itens inclusos na embalagem:
1 Caixa de Som Bluetooth®;
1 Cabo Micro-USB;
1 Alça para transportar;
1 Manual de Utilização.

Garantia
Este produto está 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.

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.

Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth® 
a ser pareado.

Operações básicas
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Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado 
o botão Ligar (4).
Pressione o botão Modo (5) para escolher:

Modo Bluetooth®.
Modo Micro SD: se houver um cartão Micro SD inserido (10), 
a música começará a tocar automaticamente.
Modo USB: se houver um pen drive inserido (9), o dispositivo 
começará a reproduzir músicas automaticamente.

Ligue a caixa de som, pressione o botão Modo (5) para 
entrar no modo Bluetooth®.
Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa 
de som. Procure a caixa de som chamada "I2GO S005" e 
digite o PIN "0000", se necessário. 
Quando pareado, será possível reproduzir música.

1.

2.

3.

4.

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.

Comandos para o Modo Bluetooth®

Conexão pela função TWS com outra caixa de som
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“Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados”.
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