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ALTIFALANTE PORTÁTIL BLUETOOTH

Guia de Utilizador

 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
 COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A 1Life declara que este produto está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 1999/5/CE e 
2004/108/CE, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo 
processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da 1Life e 
poderá ser solicitada através de contact@1-life.eu.

 ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE 
 EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas 
embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser 
eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do 
utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem 
de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico.
Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos 
naturais e suprime potênciais consequências negativas para a saúde humana e 
para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias 
perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico.
Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos 
eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de ordem técnica, por favor visite www.1-Life.eu ou contacte-nos 
através de contact@1-Life.eu.
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Ligar / desligar altifalante

Controlos de volume e reprodução áudio

Premir o botão central
durante 5 segundos.

Atender / terminar chamada:
Premir o botão uma vez.
Repetir chamada:
Premir o botão duas vezes.

Nota: função disponível apenas
por conexão Bluetooth.

Conexão Bluetooth

Faixa anterior:
Premir o botão uma vez.
Reduzir volume:
Manter o botão pressionado. 

Faixa seguinte:
Premir o botão uma vez.
Aumentar volume:
Manter o botão pressionado. 

Nota:
Funções disponíveis apenas

por conexão Bluetooth.

2

Reproduzir / pausar:
Premir o botão uma vez.

1) Ligue o altifalante.
2) Aceda ao painel Bluetooth no seu dispositivo e certifique-se que o  
 mesmo se encontra ligado.
3) Faça uma pesquisa por dispositivos disponíveis, seleccione e 
 emparelhe o dispositivo.

Recarregar a bateria

Para recarregar a bateria utilize o cabo USB > Micro-USB fornecido, 
ligando a um dispositivo com conexão USB (computador p/ex.) ou 
através de uma tomada eléctrica normal, utilizando para tal um 
adaptador (não fornecido).
No altifalante, o indicador luminoso a azul significa que o dispositivo 
está ligado; a vermelho indica que o dispositivo está a carregar.

Função atendedor de chamadas


