
Flex Box
Caixa de Som Portátil / PowerBank



1. Caixa de Som/Powerbank............................1 pc
2. Linha do USB...............................................1 pc
3. Manual de instruções ..................................1 pc
4. iPhone adaptador ..................... 1 pc (Opcional)

Prezado consumidor:

Obrigado por adquirir a Flex Box

a nossa caixa de som portátil 2 em 1, (Caixa de

Som /Powerbank) . Por favor, leia este manual

cuidadosamente antes da operação e guardar

estas instruções para referências futuras.

Flex Box
Caixa de Som Portátil / PowerBank

Conteúdo da embalagem:



A aparência dos seixos

Confortável no Toque

Octopus Tipo ventosa fácil de segurar

Parte de trás do telefone ou qualquer superfície lisa

Portátil Power Bank

Carregar o telefone a qualquer momento

Desfrutar de filmes e música

Qualquer lugar, qualquer hora

Seu companheiro melhor celular

Características:

Som 
Potente

Telefone 
Companheiro

 Transmissão
Sem Fio

Chamadas
Viva-voz



Características:

· Potência de saída: 3W

· Bateria: 3.7V 3000mAh

· Corrente de carregamento: 800mA

· Descarga de corrente: 5V / 1A

· Tamanho do produto: 100x56x27mm

· Speaker Peso: 127g

· Music Play Time: Até 12 horas

· Tempo de conversação: Até 16 horas

· Tempo de espera: até 70 horas

Especificações:

Anynet  Power BankVentosas Music Play



①Anynet

Ligação Bluetooth

LIGADO/DESLIGADO

Pressione e segure "ON / OFF" por 3 segundos 
para ligar, a luz azul acende-se; pressione e 
segure "ON / OFF" por 3 segundos, a luz azul 
pisca e o aparelho irá desligar.

Siga as instruções de funcionamento do seu 
dispositivo Bluetooth para o emparelhamento com 
o speaker. Tipicamente isso é feito, indo para o 
"Bluetooth", "Configurações" ou menu "Conectar" 
e selecionando a opção para procurar dispositivos 
Bluetooth.

Ao realizar o emparelhamento, a luz azul começa 
a piscar apidamente; usar telefone celular ou 
computador ou outro dispositivo. Pesquisa nome 
do dispositivo "Flex Box", clique para ligar, a luz 
azul pisca a cada 5 segundos quando a conexão 
bem-sucedida; azul claro brilhará lentamente 
quando a conexão fora do intervalo.



Quando você tocar música
Pressione "ON / OFF" para pausar a música ou
pausar a música para atender uma chamada. 
A segunda curta de imprensa segunda vai
retomar a reprodução de música de novo;

quando a conexão bem-sucedida; azul claro
brilhará lentamente quando a conexão fora do
intervalo.

Operação de chamada viva-voz.
1.Quando um telefonema é recebida, a luz azul
   permanece ligado. Pressione rapidamente a tecla
  "ON / OFF" para responder; longo pressione a tecla
  "ON / OFF" para rejeitar a chamada.
2. Quando em uma chamada ativa, pressione
   "ON / OFF" para desligar.
3. Quando estiver em uma chamada, clique duas
    vezes em modo mudo, outro duplo clique para
    continuar a chamada.



①

③

Microfone

Alto-falante

Saída de graves

Anynet:ON/OFF,
              

② Indicador de bateria

Indicação de estado

Reprodução de música/pause,
            Chamada viva-voz



②

A luz indicadora LED

Indicador LED da bateria
Verde 100-75%: - de carga

Verde Laranja:  75-50% de carga

Laranja: 50-25% de carga

Luz piscante -Laranja: 25-0% de carga

(Mostrando a luz quando reinicia, clique

duas vezes para mostrar a carga da

ateria por 5 segundos quando não estiver

respondendo em uma situação de chamada).

③Indicação de estado

● Luz-Azul: não conectado ao dispositivo

   - Intermitente.

● Conectado ao dispositivo - intermitência lenta.

● Luz -Vermelha: carga / baixo poder de cintilação.

● A Plena carga / descarga - iluminação.



Cabo de
carregamento

Adaptador
de iPhone

1. Quando adaptador de iPhone uso, por favor
    insira o adaptador para o seu iPhone em
    primeiro lugar.
2. Em seguida, insira o cabo de carregamento do
    orador Flex Box (Micro USB) ao adaptador de
    iPhone.
3. Se inserir a linha de carregamento, nenhuma
    luz vermelha significa que não pode carregar,
    por favor, puxe a linha de carga para inserir
    novamente, garantir conector pode trabalhar.

Dicas especiais para o utilizador iPhone:



1.Para evitar danos à sua audição e prolongar a
   vida o uso do alto-falante, por favor, não ouvir
   música por muito tempo em ambiente de alto
   volume.

2.Quando ocorre uma falha, por favor, desligue
   imediatamente o interruptor de alimentação,
   desligue o cabo USB, prevenir alto-falante e
   outros componentes danificados.

3.A carga excessiva da bateria irá afetar a distância
   Bluetooth e a vida da mesma, por favor, carregue
   no tempo devido.

Dicas quentes


