Soundbar SBG01 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 Soundbar Goldentec
Recomendamos que você leia este manual de instruções para que compreenda
plenamente todas as características do seu produto.

Conteudo da embalagem:
Soundbar__1 pç
Subwoofer__1pç
Controle remoto__1 pç
Cabo auxiliar__1 pç
Manual usuário__1 pç

ESPECIFICAÇÕES:
Potência áudio: 180W RMS
Dimensões altofalantes:
Soundbar: 5,7cm x 2.
Subwoofer: 13,2cm x 1.
Freqüência: 20 Hz - 20 KHz
S / N: = 60 dB
Distorção: ≤ 1% (1K, 1W)
Alimentação: 110V~220V - 50/60 Hz
Dimensões:
Soundbar 80 x 7,5 x 7,8 cm
Subwoofer 17,5 x 30 x 33,7 cm
Características:
Soundbar com amplificador integrado.
Performance completa de áudio, ideal para, filmes, reproduções digitais, etc.
Painel Frontal
1. VOL+
2. VOL 3. INPUT/BT
4.

1. Pressione e segure para aumentar o volume / pressione rapidamente para a
próxima faixa.
2. Pressione e segure para diminuir o volume / pressione rapidamente para a faixa
anterior.
3. Altere o modo de entrada para AUX / BT / USB
ST-BY.
4. Entrada USB

1. Tecla liga/desliga: Quando desligado, todas as configurações mudam para o nível
inicial.
2. BT: Quando ativado para o modo BT, o LED azul piscará rapidamente com um aviso
sonoro, “BT Mode”. Ligue o seu dispositivo Bluetooth para pesquisar o nome de
emparelhamento “SBG01”, quando emparelhado com sucesso, a luz azul deixará de
piscar, com um aviso sonoro, confirmando que o pareamento foi realizado e durante a
reprodução, o LED azul acenderá continuamente.
3. USB: Quando ativado para o modo USB, o LED acenderá na cor azul.
PAINEL TRASEIRO SOUNDBAR
1. AUX INPUT (ENTRADA AUXILIAR) Conecta a dispositivos.
2. SAÍDA PARA CONEXÃO COM SUBWOOFER

Posicionando:

1. Subwoofer: Coloque o subwoofer em uma posição a sua escolha. (Não há requisito
especifico.
2. Soundbar: Posicione próximo a dispositivo.

Quando estiver utilizando, por favor tenha atenção aos seguintes itens:
Aviso: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este
aparelho a chuva nem á umidade.
Cuidado: Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e
femea.
•

Este aparelho deve estar conectado a sua tomada, com uma conexão com
proteção.

•

Para desligar o aparelho completamente, retire o plug da tomada. Por isso
você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plug.

Limpeza: O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a
superfície da unidade ou os alto falantes.
Para limpar a unidade use um pano macio e seco, levemente umedecido com detergente
neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tíner, pois eles podem danificar a
superfície da unidade.
CUIDADO / ADVERTÊNCIA;
O aparelho não deve ser exposto a respingos ou nenhum contato com líquidos, não deve
ser colocado nenhum objeto em cima do aparelho, pois podera danificar. O soundbar
não deve ser exposto ao calor, como sol, fogo ou algo semelhante.
Temperatura máxima de trabalho: 45 ªC

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.

