FUNÇÕES MODE
COMPONENTES INCLUÍDOS
- Caixa de som Bluetooth
- Cabo de carregamento USB
saída: DC 5v - 500mA
FUNÇÕES DO PRODUTO
- Bluetooth, USB, Cartão TF, AUX-IN, Rádio FM,
- Chamadas com as mãos livres, luz.
LED INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA

TRC 218 - F
MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 25W

- Este produto vem com uma bateria de íons de lítio recarregável embutido.
Antes de usá-lo pela primeira vez, recomendamos que você carregue
totalmente a bateria. Conecte o cabo de carregamento fornecido à porta
micro USB do dispositivo. Conecte a outra extremidade
do cabo USB a uma porta USB no computador, Power Bank ou adaptador
de carregador DC (não fornecido).
O LED vermelho acende indicando que a bateria está sendo carregada.
Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz será desligada.
O produto será desligado quando a bateria estiver fraca.
Se você não usar o produto por um longo tempo, deve carregá-lo pelo
menos uma vez a cada dois meses, o que pode prolongar a vida útil da
bateria.
Tempo de carregamento: cerca de 3 horas de trabalho: para bluetooth /
função de áudio, 3 horas para a função usb: 2 horas Função FM: 6 horas
GUIA DE OPERAÇÃO
Para ativar o modo bluetooth:
Ligue o produto que estará no modo bluetooth automaticamente.
Para emparelhar o produto com o seu dispositivo, encontre TRC218-F
no seu dispositivo e emparelhe-o. Um sinal sonoro indica que a conexão foi
bem-sucedida. Então você pode curtir a música.

DESCRIÇÃO DO PAINEL E FUNÇÕES DO PRODUTO

BLUETOOTH: O produto liga direto na função Bluetooth.
RADIO FM: Pressione o botão MODE para selecionar Radio FM.
AUX IN : Estando na função rádio, pressione o botão MODE e entrará
no modo AUX IN.
Pressionando novamente retornará para o Bluetooth.
PARA PROCURAR / SINTONIZADOR RADIO FM:
Pressione a tecla play irá procurar e salvar as estações de rádio
automaticamente; pressione a tecla para a estação anterior ou pressione
a tecla para a próxima estação de rádio.
PARA CONECTAR ENTRADA DE ÁUDIO:
Insira o plugue micro USB na porta de entrada de linha no painel IN/DC 5V
do produto e plugue de audio de 3,5mm em seu dispositivo. Então você
pode curtir a musica.
PARA ATIVAR O MODO DE USB/TF:
Arquivos serão reproduzidos automaticamente quando um cartão TF ou
drives USB é inserido.
O dispositivo suporta qualquer arquivo MP3(MP4/ MP5 e WMA somente
através do AUX IN ou Bluetooth).
FUNÇÃO DE CHAMADA DE TELEFONE MÃOS LIVRES:
Após o sucesso do emparelhamento bluetooth, pressione a tecla play
duas vezes para rediscar o último número de telefone no seu registro
de chamada telefonica; quando houver uma chamada telefônica, pressione
a tecla o play para responder, pressione e segure para rejeitar a chamada.
EPECIFICAÇÕES
Sáida de potencia 2* 12,5W
Bateria recerregável do Li-Lion de 3.7V 800MaH
Tensão de entrada: DC 4.2-5.0V

MODE

1. Interruptor ON/Off
2. Pressione rapidamente para arquivo anterior/ pressione e segure
para diminuir o volume.
3. Reproduzir / Pausar música ou pesquisar automaticamente
estações de rádio FM no modo de rádio.
4. Pressione rapidamente para o próximo arquivo / pressione e segure
para aumentar o volume.
5. Pressione para selecionar as funções de entrada Bluetooth/
Rádio FM / Áudio.

CUIDADOS DE SEGURANÇA:
1. Uso por crianças deve estar sob a tutela de adultos
2. Não derrame líquido sobre este produto.
3. Não coloque uma fonte de calor como velas próximas ou em
cima do produto.
4. Mantenha o produto longe do fogo.

