
 

 
 

 

 

 

 

 

Manual do Utilizador 

AV-SP3007 

Altifalante Bluetooth com luzes LED 

 

 

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o dispositivo. Guarde-o para referência futura.   



 

Caro(a) Cliente: 
Obrigado por adquirir a nossa altifalante Bluetooth AV-SP3007. Antes de utilizar este dispositivo, leia 
cuidadosamente o manual de utilizador para o usar adequadamente. 
 
Instruções de segurança 
Não permita que o dispositivo seja utilizado por crianças para brincar (as peças pequenas podem 
representar um risco de choque). 
Mantenha a altifalante seca e não a coloque onde possa ficar exposta à chuva, humidade ou 
qualquer outro líquido. Estes factores irão danificar a altifalante. Se a altifalante se molhar, utilize-a 
apenas quando estiver totalmente seca.  
Não limpe a altifalante com químicos fortes, produtos de limpeza, detergentes, etc. 
Não utilize a altifalante em locais com pó ou sujidade. Fazê-lo poderá danificar as partes amovíveis 
e os componentes electrónicos. Não guarde a altifalante em locais com temperaturas elevadas, 
dado que a temperatura elevada reduz o tempo de vida útil do dispositivo, danifica a bateria e o 
revestimento de plástico. Não guarde a altifalante em locais com temperaturas baixas, pois 
quando voltar à temperatura normal, ocorrerá formação de humidade nas partes internas da 
altifalante, o que danifica os componentes internos. 
Não é permitido desmontar ou modificar a altifalante e, ao fazê-lo, irá anular a garantia. 
Se estiver muito tempo sem utilizar a altifalante, carregue-a antes de a utilizar.  
 
Tecnologia sem fios Bluetooth 
Com a tecnologia sem fios Bluetooth pode criar ligações entre dispositivos compatíveis. A 
distância entre eles não deve ser superior a 10 metros (cerca de 33 pés). A ligação pode sofrer 
interferências de paredes, dispositivos eletrónicos ou outros.  
 
Altifalante Waterproof 
Se tiver adquirido o AV-SP3007, este está protegido contra salpicos de IPX6, pelo que pode 
colocá-lo em água durante curtos períodos de tempo.  
 
Instruções gerais 
Você comprou um alto-falante bluetooth True Wireless. Graças à sua tecnologia, se você comprar 
outro alto-falante Avenzo AV-SP3007, poderá sincronizá-los para emitir o áudio do seu smartphone 
para os dois alto-falantes simultaneamente, obtendo um som estéreo. 
 
Visão Geral do Produto 
1. cinta fácil de transportar 
2. volume + / Próxima canção 
3. volume - / canção anterior 
4. Botão de modo LED 
5. ON/OFF 
6. Botão de modo 
7. Entrada auxiliar de 3,5 mm 
8. USB 
9. Ranhura Micro SD 
10. Porta de carregamento USB tipo C 
11. LED indicador de carga 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIGAR/DESLIGAR Coluna Bluetooth 
Ligar: Pressione o botão 5 por alguns segundos. 
Desligar: Pressione o botão 5 por alguns segundos. 
 
Emparelhamento Bluetooth 
1. Mantenha a distância entre a altifalante e o telemóvel inferior a 1 metro. 

2. Ligue a altifalante. 

3. Ative a função Bluetooth do seu telemóvel (ou outro dispositivo que pretenda ligar). O seu 
dispositivo Bluetooth tem de procurar e encontrar o dispositivo com o nome "AV-SP3007”. 

4. Seleccione "AV-SP3007” e la altifalante irá ligar-se automaticamente ao seu telefone (alguns 
telemóveis requerem que insira o código PIN “0000” como palavra-chave). 

Nota: Se o emparelhamento falhar, volte a emparelhar o seu telemóvel com a altifalante repetindo 
os passos anteriores. Depois do primeiro emparelhamento, a altifalante volta a ligar-se 
automaticamente ao último dispositivo ligado (telemóvel ou outro dispositivo). 
 
Regulação do volume 
Mantenha premidos (pressão prolongada) os botões “Volume+” ou “Volume-” para regular o 

volume quando estiver a ouvir música.  

Também pode regular o volume no dispositivo emparelhado (se o seu dispositivo suportar esta 

função).  
 



Ligação por cabo 
Conecte o alto-falante eo celular com o cabo de áudio. Ao conectar o cabo auxiliar de linha de 3,5 
mm o modo Bluetooth serão interrompidos. Você deve controlar a música e o volume do seu 
smartphone. 
 
Micro SD e USBVocê pode reproduzir músicas de um cartão de memória Micro SD formatado 
em FAT32 ou de uma unidade USB formatada em FAT32. 
O alto-falante suporta drives ou cartões de memória de até 64GB. 
Os arquivos suportados são MP3 e WAV. Você pode colocá-los em pastas. A reprodução será feita 
em ordem alfabética de pastas. 
Quando você insere uma unidade USB válida ou um cartão de memória, o alto-falante entrará no 
modo de reprodução, cancelando a conexão Bluetooth com o smartphone e iniciando a 
reprodução automaticamente. 
 
Quando você remove a unidade USB ou o cartão de memória, o alto-falante retorna ao modo 
Bluetooth. 
Quando você reinserir a unidade USB ou o cartão de memória, a reprodução continuará onde 
você esteve na última vez. 
 
Modo TWS 
Se você tiver dois alto-falantes "AV-SP3007", você pode conectá-los via Bluetooth com a conexão 
True Wireless. Desta forma, um alto-falante será o canal esquerdo e outro alto-falante o canal 
direito para ouvir música em estéreo. Você pode separar os dois alto-falantes no máximo 10m. 
Para fazer a conexão, primeiro devemos eliminar qualquer conexão que fizemos anteriormente 
entre o alto-falante e o smartphone. Nós vamos para a lista de dispositivos bluetooth e eliminamos 
a conexão com o alto-falante AV-SP3007. 
Nós desligamos o alto-falante. Agora nós ligamos os dois alto-falantes ao mesmo tempo. 
Pressione o botão Mode 6 durante alguns segundos em ambos os altifalantes, e ouviremos um 
som que indica que os altifalantes foram ligados. 
 
Agora nós procedemos a procurá-lo de nosso celular e nos conectamos de uma maneira 
habitual. 
Você pode usar controles de volume, reprodução ou chamada normalmente com um dos 
alto-falantes. 
 
Os alto-falantes serão emparelhados um com o outro toda vez que você ligá-los, sem repetir este 
procedimento novamente. 
 
Você pode remover a conexão do TWS entre os alto-falantes pressionando o botão 6 por alguns 
segundos. 
 
Carregar 
Antes de utilizar pela primeira vez, carregue totalmente a altifalante. 
Ligue o cabo de carregamento na ranhura micro USB da altifalante e a outra extremidade numa 
ranhura USB do PC ou a um carregador USB tipo-C. Quando a altifalante está a carregar, o 
indicador LED acende em vermelho. Quando estiver totalmente carregada, a luz do indicador 
apaga-se. Sugerimos aos utilizadores que desliguem a altifalante durante o carregamento. 
 
 



 

Se, no futuro, precisar de eliminar este produto, recorde que os produtos elétricos não devem ser 

eliminados em conjunto com o lixo normal. Solicitamos que coloque este produto nos devidos contentores 

de reciclagem ou que se desloque às áreas de reciclagem designadas. Verifique junto das autoridades 

locais ou com o revendedor qual é o melhor processo de reciclagem. 

 

 

Avenzo Global Tech S.L. certifica que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras 

regulamentações aplicáveis ou exigidas pela CE. A cópia completa de Declaração de Conformidade 

deste produto pode ser obtida através da nossa página Web www.avenzo.biz 


