Headphone Bluetooth
Follow Goldentec
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Goldentec, produzido dentro dos mais
rigorosos padrões de qualidade e projetado especialmente para atender as suas
necessidades. Neste manual você irá conhecer o produto adquirido e suas
funcionalidades.
Obrigado por comprar o Headphone Bluetooth Follow Goldentec
Recomendamos que você leia este manual de instruções para que compreenda
plenamente todas as características do seu produto.

CARACTERISTICAS
1. Função “Hands-Free” para atender/rejeitar chamadas
2.

Almofadas auriculares feitas com material confortável de alta qualidade.

3. Headband ajustável, para máximo conforto.
4.

Concha auricular em plástico ABS com metal polido.

BOTÃO DE CONTROLE
O botão de controle no headphone pode ser usado para atender/rejeitar chamadas e
reproduzir / pausar.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
Parâmetros do Headphone
Cabo micro USB
Diâmetro do drive: 40mm
Tensão: 10mV
Impedância: 64Ω ±15%
Sensibilidade: 96dB ±3dB
Distorção:

<3% (THO)

Frequência de resposta:

20-20KHz

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Mantenha o produto seco e afastado de superfícies úmidas para evitar curto-circuito.
Não exponha o produto ao calor ou a altas temperaturas para não danificar
componentes eletrônicos ou causar deformidades nos componentes plásticos do
aparelho.
Não exponha o produto a ambientes de baixas temperaturas para evitar danos ao
circuito interno.
Não tente abrir ou consertar o produto.
Evite derrubar o aparelho ou arremessar objetos pesados contra o aparelho, pois isso
poderá causar danos ao circuito interno.
Não utilize produtos abrasivos para limpar o produto.
Não arranhe a superfície com itens afiados para evitar danificar a caixa e a aparência
do produto.

Características Técnicas
Auto falante: 2 X 40 mm
Frequência: 2-20,000Hz
Tensão de entrada: DC 5V/1A
Bateria: 3.7C / 300mAh.
Bluetooth: V4.2.
Distância de operação: 10m.
Tempo de carregamento: 2 horas.
Autonomia: Entre 4 e 10 horas.
Interface: Cabo USB.
Carregando o Headphone
1 . Conecte o cabo na entrada micro usb do headphone;
2 . Conecte na porta USB do seu computador, ou em seu carregador;
3. Deixe carregando por pelo menos 2 horas, para carregamento total;
3. Após a conexão, o headphone pode ser usado de maneira segura.

NOTA:
Caracteristicas do produto
1- Botão liga / desliga.
2- Play / Pause / Anteder chamadas.
3- Próxima faixa / aumentar volume.
4- Faixa anterior / baixar volume.
5- Microfone.
6- Entrada micro USB.
7- Led indicador.
8- Entrada P2 3.5mm.

TERMO DE GARANTIA
A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA
DESSE PRODUTO.
A empresa confere o direito amplo à garantia de seus produtos, desde que estes apresentem,
comprovadamente, vícios e/ou defeitos de fabricação, salvo nos casos em que estes últimos
tenham sido causados por agentes exteriores ao seu processo produtivo, por negligência,
imprudência ou imperícia dos clientes, a exemplo de serviços de acondicionamento, embalagem
e transportes realizados por terceiros ou cuja causa decorra de serviços de instalações por
profissionais inabilitados.
Parágrafo único
Fica desde já estabelecido entre as partes, através desde contrato, que correrão por conta do
reclamante (cliente), os custos de frete para envio e retorno, bem como armazenagem de
mercadorias cujos vício e/ou defeitos inexistirem.
Período de garantia
O período de garantia para é de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda
ao consumidor.
A garantia será automaticamente anulada se:
- Os danos forem causados por mau uso, negligência, instalação em desacordo, oxidação,
sobrecarga, raios, acidentes, inundações, catástrofes, ou qualquer outro fator externo que cause
comprovadamente a queima do produto.
- O produto for entregue para conserto a pessoa ou assistência técnica não autorizada.
- For constatado que o produto danificado teve contato com ambientes impregnados de agentes
químicos como gases industriais, maresias, pó de qualquer espécie, inclusive poeira excessiva.
- O produto estiver danificado por qualquer forma de desgaste físico com pinos ou conectores
quebrados, danificados ou trincados.

Assistência técnica ou duvidas, acione nosso SAC atendimento ao cliente: 85 4011-5099.

