
COMO USAR LUZES INDICADORAS DA BATERIAPRODUTOS E ACESSÓRIOS

1. Um par de Fones Freedom 1.0.
2. Caixa carregador.
3. Três pares de almofadas/espumas (grande, médio 
    e pequeno).
4. Um cabo de carregamento USB.
5. Manual de instruções.

FUNÇÕES

1. Botão Multifunção.
2. Indicador de luz em LED.
3. Porta de carregamento.
4. Caixa carregador.
5. Porta Micro USB.

1. Primeiro passo

CARREGANDO (CAIXA)

Para carregar a caixa, conecte ao cabo USB-Micro 
USB. A luz de LED irá acender quando estiver 
carregando. A luz ficará aceso por um tempo e então 
se apagará quando o carregamento estiver completo. 
A carga total da caixa carregadora irá recarregar os 
fones aproximadamente 3 vezes.

Tempo em repouso
Distância da transmissão
Bluetooth protocolo
Tamanho do altofalante
Sensibilidade
Frequência de resposta
Bateria do fone
Voltagem de carregamento do fone
Tempo de carregamento do fone
Bateria da caixa carregadora
Entrada da caixa carregadora
Tempo de carregamento da caixa

até 40h
até 12m
HPF1.7/A2DP 1.3/AVRCP 1.5
10mm
98+-3dB
20Hz--20kHz
Bateria de lítio de 50mAh
5V
até 1,5h
Bateria de lítio de 400mAh
DC5V / 400mA
até 1,5h

Esse dispositivo atende o disposto na Parte 15 das Regras FCC. 
Esse dispositivo não causa nenhuma interferência prejudicial. 
Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Cuidado: Alterações ou modificações não expressamente 
aprovadas pela parte responsável pela conformidade do 
dispositivo, pode anular a autoridade do usuário para operar o 
equipamento.

NOTA: Este dispositivo foi testado e considerado em 
conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, 
de acordo com a Parte 15 das Regras do FCC. Esses limites 
foram designados para fornecer proteção contra interferência 
prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, 
usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for 
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial à rádios. No entanto, não há garantia 
de que a interferência não ocorrerá em uma instalação 
específica. Se este equipamento causar interferência 
prejudicial ao rádio ou à um receptor de televisão, o que pode 
ser apurado desligando e ligando o equipamento, o usuário é 
incentivado a tentar corrigir a interferência seguindo.

- Reoriente ou reposicione a antena receptora. 
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor. 
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito 
  diferente daquele que o receptor está conectado. -Consulte o 
  revendedor técnico experiente de rádio / TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:
Este equipamento está em conformidade com os limites de 
exposição à radiação da FCC definidos para um ambiente não 
controlado. Este transmissor não deve recolocado ou operando 
em conjunção com qualquer outra antena ou transmissor.

Coloque nas orelhas

Ajuste até ficar confortável.

1. Segundo passo

Se os fones falharem em se conectar ou um deles não 
funciona, coloque os dois fones de volta na caixa 
carregadora, retire-os e tente novamente. Se o 
problema persistir, siga os seguintes passos: aperte o 
botão multifunção por 5 segundos durante o 
carregamento. Luzes roxas em ambos os fones 
indicarão que os fones foram resetados.

Pausar/tocar música
Aumentar volume

Diminuir volume

Música anterior

Próxima música

Aceitar ligação
Rejeitar ligação

Ativar Siri

pressione qualquer botão
pressione duas vezes o botão do fone 
esquerdo
pressione três vezes o botão do fone 
esquerdo
pressione duas vezes o botão do fone 
direito
pressione três vezes o botão do fone 
direito
 pressione qualquer botão
pressione qualquer botão por 2 
segundos até ouvir um som (“beep”)
quando os fones tiverem em repouso 
(standby), pressione qualquer botão 
multifunção por 2 segundos 

LIMPANDO O PAREAMENTO

Bluetooth versão
Tempo de duração em reprodução
Tempo de duração em ligação

V5.0
até 6h
até 4,5h

ESPECIFICAÇOES

1/4 das luzes azuis acesas quando 
a carga estiver em 25%.
2/4 das luzes azuis acesas quando 
a carga estiver em 50%.
3/4 das luzes azuis acesas quando 
a carga estiver em 75%.
4/4 das luzes azuis acesas quando 
a carga estiver em 100%.

CARREGANDO (FONES)

Para carregar os fones, coloque 
os mesmos na caixa carregadora 
e certifique-se de que os dois 
fones estarão no seu local 
correspondente. Uma luz 
vermelha de LED irá indicar 
que os fones estão em 
processo de carregamento. A 
luz vermelha irá sumir quando 
a carga for completada.

PAREANDO

1. Os fones irão se conectar automaticamente quando 
    retirados da caixa carregadora. Luz azul e vermelha 
    de LED irão piscar alternadamente, um comando de 
    voz irá ser ouvido “left channel” (lado esquerdo) e
     “right channel” (lado direito).

LIGANDO E DESLIGANDO

Ligando
Primeiro método: Os fones ligarão e se conectarão 
entre si automaticamente quando forem retirados da 
caixa carregadora.
Segundo método: Quando os fones estão desligados, 
pressione o Botão Multifunção por cerca de 3 
segundos (Luz azul de LED irá piscar duas vezes nos 
fones).

Desligando
Primeiro método: Os fones desligarão automaticamente 
quando colocados na caixa carregadora.
Segundo método: Desligue os fones pressionando em 
ambos os fones o Botão Multifunção por 5 segundos 
(Luz vermelha de LED irá piscar três vezes nos fones).

Nota: Quando ambos os fones estão conectados em 
um dispositivo Bluetooth, se um dos fones desligar, 
o outro também irá desligar-se automaticamente.

MODO MONO

Modo Canal Direito
Tire o fone correspondente ao lado direito da caixa 
carregadora. Os fones irão se conectar 
automaticamente. Abra o Bluetooth no seu dispositivo, 
procure pelos fones “Freedom 1.0”. O modo mono irá 
iniciar quando o fone do lado direito for tirado na 
próxima vez. O modo normal com os dois fones será 
iniciado quando ambos forem retirados da caixa 
carregadora.
Modo Canal Esquerda
Tire o fone correspondente ao lado esquerdo da caixa 
carregadora. Os fones irão se conectar 
automaticamente. Abra o Bluetooth no seu dispositivo, 
procure pelos fones “Freedom 1.0”. O modo mono irá 
iniciar quando o fone do lado esquerdo for tirado na 
próxima vez. O modo normal com os dois fones será 
iniciado quando ambos forem retirados da caixa 
carregadora.

2. Abra o seu dispositivo com Bluetooth e procure pelos 
    fones “Freedom 1.0”. Uma voz de comando será 
    ouvida quando a conexão for bem sucedida.
3. Após conectar corretamente em um dispositivo, os 
    fones irão automaticamente conectar ao dispositivo 
    assim que retirados da caixa carregadora.
Nota: Quando for ouvida a voz de comando “battery 
low” (pouca bateria), é possível que isso aconteça 
apenas em um dos fones enquanto o outro continua 
com carga. Você deverá colocar o fone com pouca 
bateria na caixa carregadora, enquanto poderá utilizar 
o fone com bateria em modo mono.

Freedom 1.0

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

FREEDOM 1.0

Especificações técnicas estão sujeitas a mudanças sem 
notificação, nos desculpamos por qualquer inconveniente.


