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SOUNDBAR GOLDENTEC 

GT SBG03  

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 GT SBG03 

Recomendamos que você leia este manual de instruções para que compreenda 

plenamente todas as características do seu produto. 

 

              

 

 



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES  

 

 



 
 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 

1. Ligar/Desligar 

Pressione e segure o botão no aparelho ou no controle remoto para ligar e desligar. 
 

2. Selecione um modo de entrada
 

Pressione MODO no aparelho ou controle remoto para alternar para os modos 

Bluetooth e Aux.  

Ao conectar em modo Bluetooth, selecione em modo e busque o aparelho no seu 

dispositivo móvel, identifique o Soundbar como GT SBG03 e conecte o dispositivo. 

3. Reproduzir / pausar 

Ao reproduzir o som no modo Bluetooth, pressione o botão PLAY/PAUSE no controle 

remoto ou no aparelho para pausar. Pressione novamente para retomar a reprodução. 

4. Faixa anterior / seguinte  

Pressione rapidamente Vol +, para avançar para a faixa seguinte, ou Vol-, para retornar 

à faixa anterior. (Diretamente no Soundbar). 

5. Ajuste de Volume  

Pressione e segure Vol +, para aumentar o volume ou Vol- para diminuir o volume. 

(Diretamente no Soundbar). No controle remoto pressione os botões de faixa anterior 

ou próxima faixa 

MODO Luzes Indicadoras 

Modo Óptico Vermelho 

Modo Auxiliar Verde 

Modo FM  Branco e Verde  

Modo Line IN Amarelo e Verde 

Bluetooth Pronto Azul Piscando 

Bluetooth Conectado Azul 

Modo USB  Azul e Verde 



 

Surround bar 

Alimentação DC 15V / 2.4A 

Potência 150W 

Tamanho do Alto Falante 2” 

Quantidade de Alto Falantes 4 

Vibração 2.0''  x 1 

Temperatura Média -10º~+55ºC 

Humidade 5%~90% 

Bluetooth V4.2 

Material ABS Plastic 

Dimensão (CxLxA) 75 x 6.5 x 6.5cm 

 
Subwoofer

 

Alimentação DC 15V / 2.4A 

Potência 130W 

Tamanho do Alto Falante 6.5”  

Quantidade de Alto Falantes 1 

Temperatura Média -10º~+55ºC 

Humidade 5%~90% 

Dimensão (CxLxA) 25 x 25 x 30cm 

 

Conteúdo da embalagem: 

 
 

1 x Soundbar

1 x Subwoofer

2 x Adaptador

1 x Cabo Auxiliar

1 x Controle Remoto

1 x Cabo auxiliar P2

1 x Manual de Instruções



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 deste contrato, que correrão por 

conta do reclamante (cliente), os custos de frete para envio e retorno, bem como 

armazenagem de mercadorias cujo vício e/ou defeitos inexistirem.  

Período de garantia  

O período de garantia 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 dúvidas, acione nosso SAC atendimento ao cliente: 
85 4011-5099.


