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Especificação

- Bluetooth 3.0 + EDR 
- Tecnologia Multiponto (dois telefones simultaneamente) 
- Fácil para emparelhar os dois equipamentos 
- Alcance de até 10m 
- Desliga automaticamente após 10 minutos de 
inactividade
- Re-emparelhamento automático com o telefone 
- Tecnologia avançada para reduzir o ruído ambiente 
- Altifalante de alta qualidade
- Botão Mute para pausar o microfone durante a conversa 
- Indicador LED 
- Fácil de alternar entre o modo de telefone e 
auscultadores de ouvido 
- Controlo de volume 
- Tempo de audição de música: até 3 horas
- Tempo de conversação: até 8 horas 
- Tempo de espera: até 1000 horas 
- Peso sem bateria: 45g

Nota: As especificações do produto estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.
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Alto-falante
Indicador LED

Sem som

Botão multifunções

Volume +

Volume -           Microfone
Botão de mudança de modo

Tomada de carregamento

Descrição do produto

Ligar / desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão 
multifuncional por cerca de 3 segundos (até ouvir um sinal 
sonoro). Para desligar o dispositivo, pressione e 
mantenha pressionado o botão multifuncional novamente 
por cerca de 3 segundos.
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Emparelhar dispositivos

1. Coloque os dois dispositivos a um metro de distância 
um do outro.
2. Verifique se o viva-voz está desligado.
3. Mantenha pressionado o botão multifuncional por cerca 
de 6 segundos (até ouvir "Pronto para emparelhar"). No 
modo de emparelhamento, o indicador LED pisca 
alternadamente em vermelho / azul.
4. Ligue a função Bluetooth no seu telefone e comece a 
procurar novos dispositivos (consulte o guia do usuário do 
telefone).
5. Selecione "BT Speaker" na lista de dispositivos 
disponíveis.
6. Digite '0000', se necessário. A mensagem "Telefone 1 
conectado" e um LED azul piscando a cada 3 segundos 
informam sobre o emparelhamento correto dos 
dispositivos.

A Lechpol declara que o dispositivo ML0621 está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Diretiva 1999/5 / CE. A declaração adequada pode 
ser baixada em www.lechpol.eu

Em conformidade com as disposições legais. Proibida a sua 
eliminação juntamente com o restante lixo doméstico. 
Deposite-o nos ecopontos indicados para este tipo de 
material eléctrico.  






