
Obrigado por adquirir a Caixa de Som Bluetooth BRIGHT 0504.
Leia atentamente todas as instruções antes de operar a unidade.

Caixa de Som Blueooth Portátil
0504GUIA RÁPIDO

1. O QUE ESTÁ NA EMBALAGEM

2. BOTÕES

3. MODO DE USO

4. SINTONIZAR MANUALMENTE AS ESTAÇÕES DE RÁDIO

5. AUMENTAR E DIMINUIR VOLUME
1 2 3

- 1 Caixa de Som Bluetooth Portátil
- 1 Cabo USB / Micro USB

Pressione por 2 segundos o botão do meio (2), com o ícone         para ligar/desligar
o aparelho.
Pressione 2 vezes o botão do meio (2) com o ícone          para alterar para Modo
Rádio FM, 2 Vezes para o Modo Bluetooth e mais 2 vezes  para o modo
Modo Auxiliar.
Para sintonizar automaticamente as estações de rádio, no modo rádio FM, pressione
1 vez no botão do meio (2) com o ícone         para o aparelho fazer a procedimento.

1 - Música Anterior / Estação de Rádio Anterior / Diminuir Volume
2 - Liga - Desliga / Mudar para Modo Rádio FM - Bluetooth - Auxiliar /
Sintonia das Estações de Rádio
3 - Próxima Música / Próxima Estação de Rádio  / Aumentar Volume

Para fazer isso, com o aparelho ligado, no Modo Rádio FM, aperte quantas vezes
necessário o botão         para regredir ou          para avançar, até encontrar a sua
estação de rádio favorita

Para Aumentar o volume, aperte e segure o botão com o ícone           até chegar no
volume desejado.
Para Diminuir o volume, aperte e segure o botão com o ícone         até chegar no
volume desejado.
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6. CONEXÕES 7. Conexão Bluetooth

Com o aparelho ligado, pressione o botão do meio (2), de icone           2 vezes,
até chegar o Modo Bluetooth. Com o celular com o Bluetooth Ligado, selecione
a conexão de nome "BRIGHT-0504", faça o pareamento e comece a escutar
suas músicas favoritas.

1 - Entrada Micro SD (TF Card)
2 - Entrada USB
3 - Entrada Micro USB (Carregar o aparelho)
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Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
Este produto está homologado pela ANATEL, 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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