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Para carregar as baterias

Especificações

Ligando e desligando os fones

Antes do primeiro uso, carregar completamente as baterias
dos fones de ouvido.
1. Conecte a ponta micro USB do cabo de alimentação no fone de ouvido.
2. Introduza a outra ponta do cabo a uma porta USB de um computador
para carregar. 
3. O indicador de energia fica vermelho durante o carregamento
e assim que estiver totalmente carregado, o indicador fica azul.
4. Retire o cabo de alimentação do fone de ouvido.
5. Seu carregamento está completo.

1. Depois de ligar o fone de ouvido, pressione o botão multifuncional duas vezes.

LIGAR
Pressione e segure o botão multifuncional por cerca de seis segundos, até as
luzes vermelha e azul piscarem alternadamente.

DESLIGAR   
Pressione e segure o botão multifuncional por cerca de três segundos, até a luz
indicadora se apagar.

Troca do Chinês para o Inglês

Pareamento

Atendendo/Encerrando Ligações

1. Pressione o botão multifuncional até as luzes vermelha e azul piscarem
alternadamente.
2. Inicie o processo de busca do pareamento bluetooth pelo celular.
3. Quando o smartphone encontrar o nome do fone PS005, basta selecionar. 
4. Se o pareamento foi concluído, as luzes vermelha e azul irão piscar e estará
pronto para discar ou aceitar uma ligação.

Escolhendo as músicas
1. Pressione o botão “        ” no fone de ouvido, solte e retorne para
a música anterior.
2. Pressione o botão “       ” no fone de ouvido, solte e passe para
a próxima música.

Ajuste de Volume

Informações importantes

1. Segure o botão “       ” no fone de ouvido e o mantenha pressionado
para aumentar o volume.
2. Segure o botão “       ” no fone de ouvido e o mantenha pressionado
para diminuir o volume.

1. Respeite as normas do seu país ou região se for usar os fones de ouvido
enquanto estiver dirigindo.
2. Não modifique seu fone de ouvido, caso contrário pode provocar falhas no
seu funcionamento. 
3. Não utilize os fones de ouvidos em temperaturas extremamente 
altas ou extremamente baixas (menor que 0ºC ou maior que 45ºC).
4. Não expor os fones à líquidos.
5. Não utilizar os fones durante tempestades.  

Responder / encerrar ligação: pressione uma vez o botão multifuncional
para atender ou encerrar uma ligação. 

Recusando Ligações
Quando o telefone tocar, pressione e segure o botão multifuncional por
cerca de dois segundos.

Retornar a última ligação
No modo Standby, pressione o botão multifuncional por cerca de dois
segundos.

Garantia
1 ano

Fones de Ouvido Bluetooth PS-005

Versão do Bluetooth : V4.2 

Alcance: 10 metros

Tempo de carregamento: 1 hora

Tempo de uso: 2:30h - 3h

Tempo em Standby: 175 horas

Frequência: 20Hz - 20000Hz

Frequência do Bluetooth : 2.4 Ghz

01906-19-11452
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,
de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados. Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL www.anatel.gov.br
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Para cargar las baterías

Especificaciones

Encendiendo y apagando los auriculares

Antes del primer uso, cargar completamente las baterías
de los auriculares.
1. Conecte la punta micro USB del cable de alimentación del auricular.
2. Introduzca la otra punta del cable a un puerto USB de un ordenador
para cargar.
3. El indicador de alimentación se vuelve rojo durante la carga
y cuando esté completamente cargado, el indicador se vuelve azul.
4. Retire el cable de alimentación del auricular.
5. Su carga está completa.

1. Después de conectar el auricular, presione el botón multifuncional dos veces.

CONECTAR
Presione y sostenga el botón multifuncional durante unos seis segundos hasta
que las luces roja y azul parpadean alternativamente.

APAGAR   
Presione y sostenga el botón multifuncional durante unos tres segundos, hasta
la luz se apaga.

Cambio del chino al inglés

Pareamento

Respondendo / Cierre llamadas

1. Pulse el botón multifuncional hasta que las luces roja y azul parpadeen
alternativamente.
2. Inicie el proceso de búsqueda del pareamiento bluetooth por el teléfono.
3. Cuando el smartphone encuentre el nombre del auricular PS005, simplemente
seleccione.
4. Si el emparejamiento se ha completado, las luces roja y azul parpadearán y se
listo para marcar o aceptar una llamada.

Elegir las canciones
1. Pulse el botón "       " en el auricular, suelte y vuelva a
la música anterior.
2. Pulse el botón "       " en el auricular, suelte y pase a
la próxima canción.

Ajuste de volumen

Informaciones importantes

1. Sostenga el botón "       " en el auricular y manténgalo presionado
para aumentar el volumen.
2. Sujete el botón "       " en el auricular y manténgalo presionado
para disminuir el volumen.

1. Respete las normas de su país o región si utiliza los auriculares
mientras conduce.
2. No modifique el auricular, de lo contrario puede provocar fallos en el
equipo Y en su funcionamento.
3. No utilice los auriculares a temperaturas extremadamente altas
o extremadamente bajas (menos de 0ºC o mayor que 45ºC).
4. No exponga los auriculares a los líquidos.
5. No utilice los auriculares durante tormentas.

Responder / finalizar llamadas: presione una vez el botón multifuncional
para responder o finalizar una llamada.

Rechazar llamadas
Cuando el teléfono suena, mantenga pulsado el botón multifuncional por
unos dos segundos.

Volver a la última llamada
En el modo de espera, presione el botón multifuncional por unos
dos segundos.

Garantía
1 año

Auricular Bluetooth PS-005

Versión del Bluetooth : V4.2 

Alcance: 10 metros

Tiempo de carga: 1 hora

Tiempo en funcionamento: 2:30h - 3h

Tiempo en Standby: 175 horas

Frecuencia: 20Hz - 20000Hz

Frecuencia del Bluetooth : 2.4 Ghz

01906-19-11452
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,
de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados. Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL www.anatel.gov.br
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