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:

Caixa de Som Bluetooth

®

Mini Power GO
MANUAL DO USUÁRIO
Instruções e especificações

Carregando a Caixa de Som
Sua Caixa de Som Mini Power GO possui uma bateria de
polímero de íon-Lítio integrada. Para evitar danos, não tente
remover a bateria. A performance máxima da bateria só é
alcançada depois de alguns ciclos de recarga.
Carregue a bateria completamente antes do primeiro uso.
Conecte a ponta Micro-USB do cabo incluso nesta embalagem
no conector de carregamento da Caixa de Som. Conecte a
ponta USB do cabo em uma entrada USB no seu computador
ou em uma saída de 1A para recarregar a bateria interna.
Nota: A bateria demora aproximadamente 2 horas para ser
carregada quando completamente sem carga.
Enquanto a bateria estiver carregando, o indicador LED vai
acender vermelho. O indicador LED apagará quando a bateria
estiver completamente carregada. Desconecte quando o
carregamento estiver completo. Nota: Sobrecarregamento pode
reduzir a vida da bateria. A bateria carregada vai perder sua
capacidade se não usada regularmente.

Retroceder
Baixar Volume

1. Modelo: I2GOTH708 - Mini Power GO
2. Potência: 3W
3. Tamanho do Driver: 40mm
4. Frequência: 20-20kHz
5. Sensibilidade: > 65dB
6. Distorção: < 10%
7. Impedância: 4 Ohms
8. Bluetooth: 5.0
9. Alcance da Conexão: < 10m
10. Bateria: 300mAh, 3,7V
11. Entrada: 5V 1A
12. Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas
13. Dimensões: 49 x 59 x 59mm

Importante! Para evitar o descarregamento completo da
bateria, carregue sua Caixa de Som pelo menos uma vez a
cada 6 meses.
Pareando com um dispositivo Bluetooth
Sua Caixa de Som pode ser pareada com vários dispositivos
Bluetooth, mas conecta-se a apenas um de cada vez.
Para parear sua Caixa de Som, siga os passos abaixo:

• Com a Caixa de Som ligada, selecione o modo Bluetooth.
• Vá ao gerenciador Bluetooth do seu dispositivo e procure por
novos dispositivos.

• Selecione a Caixa de Som Bluetooth® Mini Power GO para
começar a conexão. Ela estará listada como I2GO S708.

• Digite “0000” se seu dispositivo pedir o código PIN.
• Uma vez emparelhado, a Mini Power GO emitirá um aviso
sonoro confirmando a conexão e o LED indicador ficará
aceso azul.
• Nota: Se o emparelhamento não for concluído por um
período longo de tempo, a Caixa de Som irá desligar-se.

Instruções de uso:

Avançar
Aumentar Volume

Play/Pause
Ligar/Desligar
Modo

LED Indicador

Entrada Micro-USB
para carregamento

Ligando e desligando
• Pressione e segure o botão “Ligar” por alguns segundos para
ligar. Pareie a Caixa de Som com o seu dispositivo com
conexão Bluetooth. Depois do primeiro pareamento, ela se
conectará automaticamente cada vez que for ligada.
• Pressione e segure o botão “Desligar” por alguns segundos
para desligar sua Mini Power GO.
Escutando músicas
• Aperte o botão “modo” para selecionar o modo Bluetooth
ou Auxiliar.
• Aperte o botão “Play/Pause” uma vez para tocar ou pausar
a música.
• Aperte o botão “Avançar” para pular para a próxima música.
• Aperte o botão “Retroceder” para voltar à música anterior.
• Aperte e segure o botão “Aumentar Volume” para aumentar
o volume.
• Aperte e segure o botão “Baixar Volume” para baixar o volume.

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 3 anos, 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 Caixa de Som Bluetooth;
1 Cabo Micro-USB;
1 Manual de Utilização.

08090-19-11896
“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
08090-19-11896, 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
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