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Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho. 

 



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 
2. Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. 
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. 
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que 

produzam calor. 
5. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência 

técnica.  
6. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos 

químicos. 
7. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é 

inadequada. 
8. Evite utilizar o aparelho próximo ao mar, ou em locais poeirentos e arenosos. A maresia e a 

areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom funcionamento. 
9. Desconecte o aparelho da energia caso a bateria esteja totalmente carregada. 
10. Atenção: Ouvir músicas acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei 

Federal nº 11.291/06).  
11. Para não prejudicar a audição, limite o tempo de uso do fone de ouvido no volume máximo 

e defina um nível de volume seguro. Quanto mais alto o volume, maiores serão as chances 
de sua audição ficar prejudicada. Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis. 

12. Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor. 
13. Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de 

possíveis riscos. 
14. A pressão excessiva de som dos fones de ouvido pode causar perda auditiva. 
15. Não use o aparelho enquanto dirige. 
16. Não deixe o fone de ouvido cair. 
17. Evite que o fone de ouvido seja exposto a respingos. 
18. A bateria não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo. 
19. Há perigo de explosão caso a bateria seja substituída incorretamente. Deixe esse trabalho 

para agentes profissionais e autorizados que vão substituir a bateria por outra igual ou 
equivalente. 

20. Nunca utilize o aparelho enquanto o mesmo esteja carregando a bateria. 
21. Use e guarde o aparelho em um local onde a temperatura seja entre 0°C e 35°C (até 90% 

de umidade relativa). 
22. A duração da bateria pode ser reduzida em condições de baixa ou alta temperatura. 
23. O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um cabo P2 

esteja inserido no seu interior. 
 
 

ATENÇÃO: Nunca deixe o aparelho carregando por mais de 3 horas ininterruptas. 

 
 



CONHECENDO O APARELHO 
 
 

 
 

1- Tecla /V+ Pressione uma vez para adiantar a faixa. Pressione por três segundos para 
aumentar o volume. 
2- Tecla /V- Pressione uma vez para retroceder a faixa. Pressione por três segundos para 
diminuir o volume. 
3- Entrada para cartão de memória micro SD (também conhecido como cartão TF) 
4- Entrada P2 (modo line) 

5- Entrada micro USB para recarregar a bateria  
6- Luz indicativa 
7- Tecla /  Pressione por três segundos para ligar ou desligar o aparelho. Se o aparelho 
estiver ligado, e pareado na função Bluetooth, essa tecla também pode ser utilizada para receber 
ou rejeitar chamadas telefônicas.  

8- Tecla /FM Pressione por 3 segundos para mudar a função do aparelho (rádio FM, Bluetooth 
ou cartão de memória). Pressione uma vez para pausar um áudio (caso o áudio reproduzido 
esteja nas funções Bluetooth ou cartão de memória). Pressione uma vez na função rádio para que 
o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis. 
 



RECOMENDAÇÕES SOBRE A BATERIA 
 
O aparelho possui uma bateria interna recarregável, para carregá-la, um cabo de carregamento 
acompanha o aparelho. 
 
Conecte a ponta USB do cabo na entrada USB do computador e a outra ponta do cabo na entrada 

micro USB  do headphone. 
 
A luz vermelha vai acender, sinalizando que o aparelho está sendo carregado. Assim que a luz 
vermelha apagar, o aparelho estará totalmente carregado.  
 
A bateria tem autonomia de aproximadamente 5 horas, podendo variar para mais ou para menos 
dependendo do volume. 
 
Quando a carga da bateria estiver diminuindo, podem surgir falhas na reprodução do áudio, 
indicando a necessidade de recarregá-la. 
 

IMPORTANTE: Para prolongar a vida útil da bateria, sempre a carregue até a carga máxima e 
retire o aparelho da carga assim que a luz vermelha apagar. 

 
FUNÇÃO RÁDIO FM: 
 

1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla PlayPause/FM ( /FM)  por 3 segundos para entrar 
na função Rádio FM.  

2. Pressione a tecla /FM para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações 
de rádio FM disponíveis. 
3. Para escolher a estação desejada, basta pressionar as teclas /V+ ou /V-.  
4. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas /V+ ou /V- por três segundos.  
 
Nota: É comum haver queda de volume durante a reprodução do rádio FM. 
 

Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um 
cabo P2 esteja inserido no seu interior. 

 
 
FUNÇÃO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD: 
 
1. Insira um cartão micro SD (também conhecido como cartão TF) na entrada TF do aparelho.  

2. A reprodução iniciará automaticamente, utilize a tecla PlayPause/FM ( /FM)  para pausar ou 
reiniciar a reprodução das músicas. 
3. Pressione as teclas Avançar ( /V+) ou Retroceder ( /V-) para selecionar a música 
desejada. 
4.  Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas /V+ ou /V- por três segundos.  

5. Caso queira mudar de função, pressione a tecla PlayPause/FM ( /FM) por três segundos. 
 
Não retire o cartão TF do aparelho caso o mesmo esteja sendo reproduzido.  
 
Nota: Dependendo do arquivo MP3 a ser reproduzido, pode haver variação no volume. 
 

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos cartões TF disponíveis no mercado, 
mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações. 



 
IMPORTANTE: Recomendamos desligar o aparelho todas as vezes que for inserir ou 

remover o cartão TF. 

 
Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um 

cabo P2 esteja inserido no seu interior. 

 

 
FUNÇÃO LINE: 
 
O headphone permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada line: 
 
1. Desligue o aparelho. 
2. Utilize o cabo P2-P2 para conectar um aparelho de áudio externo à entrada de áudio line do 
headphone.  
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio e ajuste o volume conforme desejado.  
 
 
FUNÇÃO BLUETOOTH: 
 
Verifique se o bluetooth do seu telefone, tablet ou computador está disponível. Os processos 
podem variar dependendo do pareamento específico de cada telefone, tablet ou computador.  
 
1. Ligue o headphone através da tecla Power / . 
2. Abra o modo Bluetooth no seu celular/tablet/computador e procure por dispositivos Bluetooth. O 
nome do Bluetooth do headphone é “vicini”. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, faça 
o pareamento. 
3. Após uma conexão bem-sucedida, as luzes azuis do headphone piscarão duas vezes a cada 
segundo. 
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.   
5. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione as teclas /V+ ou /V- por três segundos 
ou aumente/diminua o volume através do celular/tablet/computador. 

 
Observação: Caso um cartão TF esteja inserido no interior do headphone, pressione a 
tecla /FM por três segundos para mudar de função para o modo rádio FM ou Bluetooth e siga 

os passos descritos acima para realizar o pareamento.  
 

Importante: O aparelho não executa as funções rádio FM, Bluetooth ou cartão TF caso um 
cabo P2 esteja inserido no seu interior. 

 

Atendendo chamadas telefônicas 

O Headphone não dispõe de microfone, no entanto é possível atender chamadas telefônicas 
desde que o aparelho telefônico esteja próximo do headphone, pois o microfone utilizado será o 
do telefone emparelhado com o headphone.  

Para aceitar a chamada, pressione a tecla / . Para rejeitar, pressione a tecla /  por três 
segundos. 



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS: CAUSAS / SOLUÇÕES: 

A luz vermelha está acessa O aparelho está com pouca carga. Recarregue o aparelho. 

O aparelho não quer sair do 
modo line 

Retire o cabo P2 do headphone. 

Por que não consigo encontrar o 
headphone no celular? 

Se o headphone ou o telefone não estiverem com o 
Bluetooth ligado no modo de emparelhamento, o telefone 
não pode encontrar o headphone, por isso, verifique se o 

headphone e o celular estão no modo bluetooth. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Tempo em uso Aproximadamente 5 horas 

Tempo de espera (standy by time) Aproximadamente 180 horas 

Tempo para recarga Aproximadamente 2 horas 

Bateria Lítio de 300 mAh 

Distância 10 metros  

Impedância 32Ω 

Frequência de resposta  20Hz-20KHz 

Temperatura ambiente para uso 0° C a 35° C 

Peso líquido 150g 

Tensão de entrada 5V, 2.1A 

 

 

 


