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1.1 - Conteúdo da Embalagem

2 - Diagrama do aparelho

2.2 - Pareamento com telefone celular ou outro dispositivo
Para usar seu “Caixa de Som Bluetooth 0343”, primeiro você 
deve parear seu dispositivo com qualquer aparelho que tenha 
Bluetooth. Uma vez que isso tenha ocorrido, eles permane- 
cerão pareados e reconhecerão um ao outro automatica- 
mente sempre que estiverem dentro do alcance.
Funcionamento: Na parte traseira do aparelho, mude a chave 
"Liga / Desliga" para o lado direito para "ligar", irá acionar a 
luz de led da cor azul, e para o lado esquerdo para "desligar" 
o aparelho.
Carregamento: Conecte o carregador à porta do dispositivo.
(luz de led vermelho ficará ligado durante o processo).
Atender a chamada: Pressione o botão "Atender telefone"
por 1 segundo enquanto a chamada estiver acontecendo.
Finalizar chamada: Pressione o botão "Desligar telefone"
durante 1 segundo para terminar a chamada.
Fazer chamada: Pressione o botão "Fazer chamadas" duas 
vezes, que o dispositivo ligará para o último número que 
ligou para você, que está salvo no seu aparelho celular.

- Aprecie sua música, aonde quer que você vá;
- O alto-falante oferece som natural e completo a partir de
uma estrutura ultracompacta;
- Fácil conexão com aparelhos como: smartphone, laptop, 
pad e MP3 / MP4 players etc.
- Possui conexão via Bluetooth, cartão TF e entrada USB,
para desfrutar suas músicas;
- Suporte formato de arquivo de música: MP3, WMA;
- Com bateria de Li-ion, que lhe dá muito mais tempo
para aproveitar o aparelho;
- Atenção: Esse aparelho não possui rádio.

- 1 Caixa de Som Bluetooth 0343
- 1 Cabo de carregamento Micro USB 2.3 - Passo a passo para o pareamento com celular

- Ligue o telefone e verifique se a função Bluetooth está
ativada.
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- Ligue a “Caixa de Som Bluetooth” para ir ao modo de
pareamento.
- Pesquise os dispositivos bluetooth no seu telefone seguindo
as instruções do telefone. Consulte o manual do usuário do
seu telefone para obter mais informações.
- Após alguns segundos, o telefone listará o dispositivo como
uma descoberta. Selecione o código “N10” e siga as ins- 
truções do seu telefone para selecionar este pareamento.
- Em seguida, o seu telefone solicitará uma senha ou um PIN,
insira 0000 como seu PIN ou sua senha pessoal.
- O telefone confirmará o pareamento e, em seguida, pres-
sione Sim / OK.
- Por fim, selecione para conectar com o dispositivo com o
seu telefone.
 - Você pode tocar música; assistir tv / filme e jogar com o
seu telefone, então você pode ouvir todo o som ou
música do dispositivo. Além disso, você pode controlar o
player, operando o dispositivo. Exemplo: aumentar volume e
mudar para a próxima música.

2.4 - Passo a passo para o pareamento com computador

2.5 - Carregamento do Dispositivo

3 - Especificação Técnica

pode usar um adaptador usb bluetooth (comprar o aparelho
separadamente).
- Ligue o dispositivo.
- Abra o software bluetooth instalado no seu computador e
selecione a função "pesquisar seus dispositivos bluetooth".
Consulte o manual do usuário do software de bluetooth para
obter mais informações.
- Após alguns segundos, o código “N10" listará no software
Bluetooth do seu dispositivo como funcional.
Selecione este ícone e clique no botão direito do mouse para
selecionar o item "emparelhamento / pareamento", selecione
"conectar se com o dispositivo de áudio".
- Com a mesma operação. Abra o seu software  para repro-
duzir música, assistir TV / filme e jogar, então todo o som
será reproduzido no seu dispositivo.

- Se o seu computador / notebook não tem bluetooth, você

O dispositivo tem suporte para se conectar ao carregador
AC ou um carregador USB que tenha porta micro USB.
Certifique-se de que seu dispositivo esteja totalmente 
carregado por pelo menos 6 horas antes do uso inicial.
Insira um terminal do seu carregador na porta principal ou 

USB do PC e outro terminal no Micro USB. Durante o carre-
gamento, o LED vermelho acende constantemente. Quando
o carregamento estiver concluído, o LED se apaga.

Bluetooth
Potência: 3W RMS
Alcance do produto: 10 m
Resposta de freqüência: 120HZ-18 Khz
Alto-falante: 80mm
Relação Sinal / Ruído: >75dB
Distorção: ≤ 0,5%
Tempo de reprodução: 5 horas
Tempo de carregamento: 2 horas

Aviso:
Você deve usar um carregador de boa qualidade. Você deve
carregar o “Caixa de Som Bluetooth” se ele não tiver sido
usado por mais de 12 meses.

entre em contato com o suporte da BRIGHT pelo email:
suporte@bright.com.br ou pelo telefone: (11) 3085-3838. 

4 - Serviço e Suporte
Se o seu dispositivo não estiver funcionando como deveria. 

5 - Dúvidas Frequentes
- 1. O que devo fazer se o aparelho não parear com o meu dis-
positivo e reproduzir música corretamente?
Por favor, verifique a especificação / o manual do dispositivo
(seu celular ou computador) e ver se o dispositivo está habili-
tado para Bluetooth. 
- 2. O que devo fazer se o cartão TF não funcionar?
Certifique-se que o cartão do TF está em boas condições.
Também verifique se os arquivos de áudio estão em formatos
corretos. O problema também ocorre devido à incompatibili-
dade do cartão TF. Recomendamos que você formate o cartão
TF para os formatos FAT 32.

Atenção: Esse aparelho não possui função rádio. 


