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Caro usuário, muito obrigado por escolher o SP155 Bluetooth 
Sound Box. Por favor, leia este manual atentamente para operar este 
dispositivo corretamente e usufruir do seu desempenho.

1. Aviso

. Por favor guardar e utilizar este produto à temperatura normal.

. Não exponha este produto à chuva ou umidade.

. Não jogue este produto e evitar que ele caia e seja danificado.

. Não desmontar, reparar e modificar este produto.

. Como está embutido com bateria de lítio, evite deixado perto de 
ambientes quentes para evitar perigo.

2. Lembrete
 
I - para aumentar a vida útil do aparelho e não prejudicar sua saúde, 
por favor não ouvir música em volume alto por muito tempo para 
evitar danos auditivos.
II - Quando acontecer algo errado com o alto-falante, por favor, 
desligue imediatamente o interruptor da fonte de alimentação, tire o 
USB, para evitar que o alto-falante e outras partes se danifiquem.

III - Escassez de energia afetará a distância e a conexão Bluetooth. 
Por favor deixe o aparelho carregado.

3. Visão Geral

Vol-: Diminuir volume
Vol+:  Aumentar volume
Atender/desligar ligações
PAIR: Para parar pareamento com primeiro dispositivo Bluetooth e 
aperte novamente para parear com outro dispositivo

4. Parâmetros

Modelo: SP155
Especificação Bluetooth: Bluetooth v3.0

5. Conteúdo da embalagem

. 1 Speaker Bluetooth

. 1 cabo de energia

. 1 Manual de instruções

6. Funções gerais

Começar: Ligue o aparelho a luz começará a piscar e ouvirá um 
barulho para confirmação. A energia padrão é 60%

Conexão Bluetooth: Quando o aparelho estiver ligado a luz 
começará a piscar e você ouvirá um som de alerta. Agora ligue o 
dispositivo Bluetooth e aperte o botão PAIR no dispositivo Bluetooth. 
Para economizar energia o SP155 irá parar automaticamente se não 
se conectar a nenhum aparelho Bluetooth em 5 minutos

Dica: Se a conexão falhar desligue o aparelho e recomece o 
processo ou recarregue a caixa de som.

Modo Bluetooth: Conecte o SP155 com qualquer dispositivo Bluetooth 
e aperte VOL- e VOL+ para alterar o volume

Dica: No modo Bluetooth a música é controlada pelo dispositivo de 
áudio externo.

Hands-Free: Conecte o SP155 com um dispositivo externo quando 
chamar, o SP155 irá reproduzir um som como aviso. Aperte  para 
atender a ligação e aperte  novamente para desligar.

AUX: Conecte o cabo auxiliar na porta AUX do SP155 e o outro lado do 
cabo no dispositivo externo. O aparelho começará a reproduzir. O 
volume do som é controlado diretamente pelo aparelho.

Carga rápida: Carregue com o aparelho desligado, conecte o cabo 
USB com a entrada Micro USB no aparelho, e a outra conexão na 
entrada USB ou em qualquer adaptador bivolt AC (*Não fornecido com 

o produto). Quando terminar de carregar o indicador vermelho irá 
apagar.

7. Compatibilidade

Dispositivos equipados com tecnologia Bluetooth 3.0 ou versões 
maiores como iPad, iPhone ( segunda geração e superiores ) iPod 
touch, Mac com Bluetooth e a maioria dos smartphones e PCS com 
tecnologia Bluetooth

Bluetooth 3.0 incluem A2DP, AVRCP,HFP
8. Resolução de problemas

Falha para conectar e parear por diversas vezes 

1.Verifique se a caixa de som está  em modo de espera, ou ligue 
novamente
2. As conexões Bluetooth estão sobrecarregadas o que causa 
dificuldade para localizer. Por favor desligue os outros aparelhos 
Bluetooth
 

O som está baixo ou distorcido 

1. Verifique o volume e som da caixa de som e do aparelho externo
2. A bateria está fraca, por favor recarregue

Música descontinuada 

1. Verifique se não ultrapassou o limite de distância para som 
Bluetooth ou se possui algum obstáculo entre os dois dispositivos 
Bluetooth.

O indicador do modo Bluetooth não está ligado  

1. A bateria está fraca, por favor recarregue. 
2. Desligue e ligue novamente o aparelho

Características  
. 10W RMS
. Tecnologia Bluetooth V3.0
. Função Hands-Free
. Auxiliar
. Bivolt

Informações Técnicas
. Potência de saída: 2*5 W RMS
. Bivolt
. Frequência de resposta: 90 HZ∼120 HZ
. S/N Ratio: ≧ 80 dB
. Conexão USB 5 V
. Dimensões: 10 x 9 x 10 cm
. Peso: 0,427 Kg 

Ficar exposto a potência superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis, pode 
causar danos a seu sistema auditivo.
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