
COLUNAS BLUETOOTH
Modelo  BBSDS1178

Obrigada por adquirir o nosso produto. Para 
uma melhor utilização, recomendamos que leia este 

manual atentamente.



1.Controlos e interface:
1.1  +  Aumentar volume
1.2  –  Diminuir volume
1.3  ►II  Pressionar uma vez: play/pause; pressionar de 
      forma continuada: emparelhamento de Bluetooth;
1.4 Indicador modo Bluetooth/Aux-in
1.5 Indicador de ligação para coluna principal/auxiliar
1.6 Indicador de carga
1.7 Entrada de carregamento Micro USB
1.8 Entrada para Aux-in
1.9 Ligar/desligar
1.10 Emparelhamento coluna principal e coluna auxiliar
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2.Luzes indicadoras:
     2.1 Emparelhamento coluna principal e coluna auxiliar: 
           a luz pisca em verde/azul.
     2.2 Coluna principal e coluna auxiliar emparelhadas: 
           a luz fica verde
     2.3 Emparelhamento de Bluetooth: a luz pisca em 
           vermelho/azul
     2.4 Emparelhamento de Bluetooth concluído: 
           a luz fica azul.
     2.5 Modo Aux-in: a luz fica vermelha.
   
3. Carregamento da Bateria:
     3.1 Carga: a luz está vermelha.
     3.2 Carga completa: a luz fica verde.
     3.3 Quando a bateria estiver baixa, existirá um sinal 
     SONORO para o avisar de que o carregamento está 
     completo.
   
4.Emparelhamento de Bluetooth:
     4.1: Na primeira utilização da coluna BLING BBSDS1178, 
     ligue as duas unidades e pressione durante 3 segundos 
     o botão “STEREO” na parte de baixo das unidades para 
     estabelecer a ligação entre as duas colunas. Em 
     simultâneo, a luz indicadora irá piscar em azul e verde. 
     Quando as duas colunas estiverem ligadas, a luz passa 
     a verde.
     (Durante a primeira ligação, as duas colunas precisarão 
     de algum tempo – 1 minuto – para procurar e confirmar a 
     existência da outra. Depois, irão ligar de forma 
     automática nas restantes ocasiões).

     4.2 Depois de o indicador ESTÉREO, de cor verde, de 
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      ambas as colunas ligar, seleccione uma coluna e 
     pressione continuadamente o botão play/pause no topo 
     da coluna; o indicador Bluetooth piscará em vermelho/azul. 
     Ao mesmo tempo, ligue o seu dispositivo Bluetooth e 
     procure por BLING BBSDS1178, seleccionando para 
     emparelhar. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, 
     a luz indicador de Bluetooth passa a azul.
     NOTA: Se a música parar repentinamente, poderá ser por 
     causa de uma troca incorrecta de informações entre as 
     duas colunas. Por favor, repita os passos acima para 
     emparelhar novamente.

5.Informação importante:
     5.1 A coluna principal é ligada através do dispositivo de 
           Bluetooth, sendo o som “L”; a outra é a coluna auxiliar, 
           com o som “R”.
     5.2. Se desligar apenas a coluna principal, não sairá som 
            da coluna auxiliar; se apenas desligar a coluna auxiliar, 
             continuará sempre a sair som da coluna principal.
            (Se pretende voltar a ligar a coluna auxiliar, desligue 
            a coluna principal primeiro e depois volte a ligar ambas 
            as colunas).
     5.3. A distância de funcionamento da função sem fios é 
            cerca de 10 metros.

6.Modo Aux-in:
     6.1. Utilize o cabo de 3.5mm para o modo Aux-in e para 
            ouvir as suas músicas.
     6.2. O volume das colunas será ajustado de forma 
             separada para ambas as colunas.
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Especificações Técnicas:

• Saída: 3Wx2
• Bluetooth 2.1v, A2DP, AVRCP
• Bateria recarregável Li-on incluída
• Capacidade da bateria: 3.7V 1050mAh
• Resposta de frequência: 80Hz--18KHz
• Ratio S/N: ›65dB
• Acessórios: cabo USB de carregamento 2-em-1, 
  cabo AUX 2-em-1  


