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Buscando um uso próprio e seguro dos fones, por favor 
leia o manual de instruções e guarde para uso futuro.
Esteja ciente das seguintes diretrizes ao usar seu 
fone de ouvido:
1. Você deve ajustar o volume cuidadosamente ao usar o 
    fone de ouvido para evitar danos auditivos.
2. Pare de usar o fone de ouvido em locais potencialmente 
    perigosos para garantir sua segurança.
3. Evite usar o fone de ouvido para ouvir música, fazer ou 
    receber chamadas que possam causar uma distração 
    durante a condução de veículos automotores.
4. Coloque este produto e seus acessórios em algum 
    lugar fora alcance das crianças, para evitar um perigo 
    fatal causado por uso inadequado.
5. Você deve evitar que a água entre no fone de ouvido, o 
    que pode causar danos à qualidade do som ou ao fone 
    de ouvido.
6. Você deve evitar aumentar o volume ao ponto de não 
    conseguir ouvir qualquer coisa ao seu redor. Se você 
    sentir um zumbido ou o volume estiver muito alto, 
    reduza o volume.
7. Pare de usar o fone de ouvido se sentir um 
    desconforto, irritação ou outras reações adversas.
8. O fone de ouvido não deve ser armazenado ou usado 
    em temperaturas abaixo de -10 ℃ ou acima de 50 ℃, o 
    que pode diminuir a vida útil fone de ouvido ou duração 
    da bateria.

Visão geral do Fone Bluetooth Intense 1.0:

Carregador e bateria
1. Antes de carregar, verifique se o fone de ouvido foi 
   desligado.
2. Conecte o cabo USB à porta de carregamento do 
   fone de ouvido; conecte o outro lado do cabo USB 
   ao carregador USB ou outro dispositivo de 
   carregamento. O carregamento começará e a luz 
   vermelha permanece acesa no fone de ouvido.
3. O tempo de carregamento do fone de ouvido leva 
   aproximadamente 1,5 a 2 horas, a luz vermelha 
   ficará azul quando a carga estiver completa.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações:
- Versão do Bluetooth: V5.0
- Gama de frequência: 2.4GHz - 2.48GHz
- Distância operacional: Até 10 metros
- Tempo em modo de espera: Até 180 horas
- Tempo em reprodução de música ou ligação: Cerca de 
  19 horas
- Tempo de carregamento: Cerca de 2 horas
- Resposta de frequência: 20-20kHz
- Temperatura operacional: -10ºC~50ºC

Como desconectar o fone de ouvido do seu 
telefone celular:

Desligue a função Bluetooth do seu telefone celular.
Ou continue pressionando o Botão Multifunção até 
que a luz vermelha acenda para desligar o fone de 
ouvido.
Ou leve o fone de ouvido do telefone celular a mais 
de 10m de distância.

Atender uma chamada recebida:
Quando receber uma chamada, pressione o Botão 
Multifunção uma vez para atender a chamada ou use 
seu telefone celular para atender.

PERGUNTAS FREQUENTES

Ligando para última chamada:
No modo de espera, clique duas vezes no Botão 
Multifunção para rediscar sua última ligação.

Reprodução / Pausa da música:
Pressione o Botão Multifunção uma vez para 
reproduzir / pausar música. 

 Ajuste de volume / seleção de música
Pressione Volume (+) e Volume (-) uma vez para ajustar o 
volume; continue pressionando Volume (+) e Volume (-) 
para selecionar a faixa anterior ou a próxima.

Perguntas Frequentes
1. O fone de ouvido não pode parear com o telefone 
celular?
Resposta: Verifique se o fone de ouvido está no modo de 
pareamento ou reconexão e verifique se a função 
Bluetooth do seu telefone celular está ativada. Agora 
verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo e exclua / 
esqueça o fone de ouvido e reconecte fone de ouvido 
novamente como antes.
2. O fone de ouvido não pode ser ligado?
Resposta: Verifique o status da bateria do seu fone de ouvido.

3. Posso trocar a bateria do fone de ouvido?
Resposta: Não, este fone de ouvido usa uma bateria 
Li-Polymer embutida e não destacável, não podendo ser 
removida.
4. O fone de ouvido desconectou-se do seu celular dentro de 
uma distância de 10 metros?
Resposta: Verifique se há metal ou outro material próximo, 
o que pode interferir na conexão Bluetooth. Bluetooth é uma 
tecnologia de rádio sensível a objetos entre o fone de ouvido 
e o dispositivo conectado.
5. Não consigo ouvir som do meu computador ou telefone 
celular?
Resposta: Verifique se o canal de saída do seu computador é 
Bluetooth, se a função Dispositivo de áudio e Bluetooth do 
seu computador suporta o perfil A2DP. E verifique se o volume 
do seu fone de ouvido / computador / telefone celular está 
aumentado.
6. Não consigo usar o fone de ouvido para controlar o volume, 
selecionar uma faixa ou aplicativo do meu celular?
Resposta: As configurações de software do aplicativo podem 
variar e algumas funções do aplicativo podem não ser 
controláveis pelo fone de ouvido

Rejeitar uma chamada:
Quando receber uma chamada, pressione o Botão 
Multifunção duas vezes para rejeitar a chamada ou 
use seu telefone celular para rejeitar a chamada.

Desligar uma chamada:
Pressione o Botão Multifunção uma vez ou use o 
celular para desligar sua ligação.

Para reconectar o fone de ouvido com o 
telefone celular:

Mantenha a distância do fone de ouvido e telefone 
celular (ou outro dispositivos conectados) dentro de 1 
metro. Quanto mais perto, melhor.
Ligue o fone de ouvido e o mesmo entrará modo de 
reconexão quando a luz azul piscar.
Ligue a função de busca Bluetooth no seu telefone 
celular ou outros dispositivos conectados. Desta forma 
o fone de ouvido reconectará automaticamente com o 
telefone celular conectado pela última vez.

4. Selecione “Intense 1.0” (alguns telefones celulares 
    precisam que você insira o PIN "0000" como senha) e o 
    fone de ouvido será automaticamente conectado ao seu 
    telefone celular, a luz azul começará a piscar.    
    Atenção: Geralmente, o tempo máximo para 
    emparelhamento é de 120 segundos, caso ultrapasse 
    esse tempo o modo de emparelhamento irá parar 
    quando as luzes se apagarem. Repita as etapas 1 a 4 
    para parear novamente.

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

Ligar:
Mantenha o Botão Multifunção pressionado até a luz 
azul piscar.

Modo de pareamento:
Mantenha o Botão Multifunção pressionado até a luz 
azul e vermelha piscarem alternativamente.

Desligar:
Mantenha o Botão Multifunção pressionado até a luz 
vermelha piscar e desligar

Pareando seu fone de ouvido com seu 
telefone celular:
1. Mantenha a distância entre o fone de ouvido e o telefone 
    celular (ou outros dispositivos conectados) dentro de 1 
    metro. Quanto mais perto, melhor.
2. Continue pressionando o Botão Multifunção até que as 
    luzes azul e vermelha pisquem alternadamente. 
3. Inicie a função Bluetooth do telefone celular (ou outro 
    dispositivo sendo conectado). Em seguida, “Intense 1.0” 
    será exibido no seu telefone.

Aviso: Você deve usar o cabo original para carregar o 
fone de ouvido, caso contrário, pode danificá-lo. Assim, 
a tensão de o carregador deve ser de 5V, a corrente 
elétrica superior a 100mA. Este fone de ouvido usa 
uma bateria recarregável embutida e não removível, 
para evitar danos ao fone de ouvido, não remova a 
bateria.

Intense 1.0
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