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M A N U A L D O P R O P R I E TÁ R I O

®

I N S T R U Ç Õ E S D E S E G U R A N Ç A I M P O R TA N T E S
Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes.
A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem
como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da
União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em: www.Bose.com/compliance
Este produto está em conformidade com todos os regulamentos de compatibilidade eletromagnética aplicáveis
de 2016 e todas as outras regulamentações do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade
encontra-se em: www.Bose.com/compliance
A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais
estabelecidos nos Regulamentos para Equipamentos de Rádio de 2017 e em todos os outros regulamentos
aplicáveis do Reino Unido. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em:
www.Bose.com/compliance

Instruções de segurança importantes
1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. N
 ão o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos
(incluindo amplificadores) que produzam calor.
6. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
7. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
8. D
 eixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. O reparo é necessário quando o aparelho foi
danificado de alguma forma.

CUIDADOS/ADVERTÊNCIAS
Este símbolo significa que há instruções de operação e manutenção importantes neste manual.
• Use este produto somente com uma fonte de alimentação aprovada pelas normas locais (ex.: UL, CSA, VDE, CCC)
de acordo com as especificações do fabricante.
• As marcações do produto encontram-se na parte inferior ou no pé interno do produto.
• NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
• NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
• Caso haja vazamento da bateria, não deixe que o líquido entre em contato com a pele ou com a região dos olhos.
Se houver contato, procure um médico.
• Não exponha produtos que contêm baterias ao calor excessivo (ex.: armazenamento sob a luz solar direta, fogo ou afins).
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da
classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção
razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia
de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial
às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este
equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado
desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma
ou mais das seguintes medidas:
• Mude a orientação ou posição da antena receptora.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.
Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do
usuário para usar este equipamento.
Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença
da Industry Canada. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar
interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência
que possa causar funcionamento indesejado.
Este dispositivo está de acordo com os limites de exposição de radiação de que a FCC e a Industry Canada
estabeleceram para a população geral. Não deve estar no mesmo local que, ou funcionar em conjunto com, quaisquer
outras antenas ou transmissores.
Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.
Atende aos requisitos da IMDA.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de
Baixa Potência
Artigo XII
De acordo com a “Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência”,
sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário está autorizado a mudar a frequência,
aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de
radiofrequência de baixa potência aprovado.
Artigo XIV
Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em
comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deve cessar imediatamente a operação do dispositivo, até que
não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se a comunicações de rádio operadas em
conformidade com a Lei de Telecomunicações.
Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser susceptíveis à interferência de comunicações legítimas
ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.
NÃO tente remover a bateria de íon de lítio recarregável deste produto. Peça para o revendedor local da Bose ou outro
profissional qualificado removê-la.
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE,
está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido
pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.
Informações de estado de energia necessárias

Modos de energia
Espera

Espera em rede

O consumo de energia no modo especificado,
em uma entrada de 230 V/50 Hz

≤ 0,5 W

N/A*

Tempo após o qual o equipamento entra
automaticamente no modo

< 2 horas

N/A*

N/A

N/A*

Consumo de energia no modo de espera em rede se
todas as portas de rede com fio estiverem conectadas
e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas,
em uma entrada de 230 V/50 Hz

Procedimentos de desativação/ativação da porta de
rede. A desativação de todas as redes ativará o modo
de espera.

Bluetooth®: Desative apagando a lista de emparelhamento
pressionando o botão Bluetooth por 10 segundos. Ative emparelhando
com uma fonte Bluetooth.
*o produto não utiliza um modo de espera em rede para uma conexão
Bluetooth® e não tem a capacidade de ser configurado para uma rede via
Wi-Fi® ou Ethernet

Para a Europa:
Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz:
Bluetooth: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
Bluetooth de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.
Descarte as pilhas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais.
Não as incinere.
E ste símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um
local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos
naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem
deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a
loja onde você comprou este produto.
A remoção da bateria de íons de lítio recarregável deste produto deve ser feita apenas por um profissional
qualificado. Entre em contato com o revendedor local da Bose ou acesse
products.bose.com/static/compliance/index.html para obter mais informações.
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
Tabela de restrição de substâncias perigosas da China
Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos
Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos
Chumbo Mercúrio Cádmio Hexavalente
Bifenilos
Éter difenílico
(Pb)
(Hg)
(Cd)
(CR(VI)) polibromados (PBB) polibromado (PBDE)

Nome da peça
Placas de circuitos integrados

X

O

O

O

O

O

Peças metálicas

X

O

O

O

O

O

Peças de plástico

O

O

O

O

O

O

Alto-falantes

X

O

O

O

O

O

Cabos

X

O

O

O

O

O

Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.
O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está
abaixo do limite em GB/T 26572.
X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos
utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572.

Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan
Nome do equipamento: Alto-falante Bose® SoundLink® Color Bluetooth® II. Designação de tipo: 419574.
Substâncias restritas e seus símbolos químicos
Chumbo Mercúrio
Unidade
(Pb)
(Hg)
○
Placas de circuitos integrados
○
Peças metálicas

Cádmio
(Cd)
○

Cromo hexavalente
Bifenilos
Éteres difenílicos
(Cr+6)
polibromados (PBB) polibromados (PBDE)
○
○
○

○

○

○

○

Peças de plástico

○

○

○

○

○

○

Alto-falantes

-

○

○

○

○

○

Cabos

-

○

○

○

○

○

Nota 1: “○” indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.
Nota 2: “−” indica que a substância restrita corresponde à isenção.
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I N F O R M A Ç Õ E S R E G U L A M E N TA R E S
Preencha e guarde para referência futura
Os números de série e de modelo encontram-se na parte de baixo e no pé interno do produto.
Número de série: _____________________________________________________________________
Número do modelo: ___________________________________________________________________
Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu
produto Bose.
Você pode fazer isso com facilidade acessando global.Bose.com/register
Data de fabricação: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: “8” corresponde a 2008 ou 2018.
Importador na China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang
District, Shanghai 201100
Importador na CE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands
Importador em Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan –
Número de telefone: +886-2-2514 7676
Importador no México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec,
11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545
Importador no Reino Unido: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ,
United Kingdom
Apple, o logotipo da Apple, e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Android, Google Now, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.
A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc.
e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.
A marca N é uma marca comercial ou marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639
©2021 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada
de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.
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A P L I C AT I V O B O S E ® C O N N E C T
Baixe o Bose® Connect para gerenciar conexões Bluetooth®, desbloquear recursos e
acessar atualizações futuras facilmente.

Características
• Liberte todo o potencial de seu alto-falante.
• Aplicativo gratuito compatível com a maioria dos sistemas Apple e Android™.
• Conecte e alterne facilmente entre vários dispositivos móveis com apenas um deslizar
de um botão.
• Desative os comandos de voz.
• Mantenha seu alto-falante atualizado com o software mais recente.
• Personalize as configurações do alto-falante, como o idioma dos comandos de voz.
• Emparelhe dois alto-falantes Bose para reprodução no modo Festa ou Estéreo.
Consulte o aplicativo Bose Connect para obter mais informações sobre esses modos.
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INTRODUÇÃO

Conteúdo da embalagem
Retire cuidadosamente os elementos da embalagem e confirme se as seguintes peças
estão incluídas:

Alto-falante SoundLink Color Bluetooth® II

Cabo de carregamento USB

Se parte do alto-falante estiver danificada, não o utilize. Fale com seu fornecedor
autorizado Bose® ou com o atendimento ao cliente da Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/SLCii
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I ntrodução

Diretrizes de posicionamento
• Para obter o melhor desempenho do Bluetooth®, coloque seu dispositivo móvel
dentro de 9 m do alto-falante e certifique-se de haver uma linha de visão clara entre
você e o alto-falante. Afastar o dispositivo móvel dessa faixa de alcance ou não ter
uma linha de visão clara pode afetar a qualidade do som e pode desconectá-lo do
alto-falante.
• Para garantir o desempenho ideal, coloque a parte traseira do alto-falante perto de
uma parede, mas não diretamente contra ela. A resposta de graves diminui à medida
que o alto-falante é afastado da parede.
• Mantenha outros equipamentos sem fio a 1 m do alto-falante.
• Coloque o alto-falante e seu dispositivo móvel fora e afastados de armários de metal,
outros componentes de áudio/vídeo e fontes diretas de calor.
CUIDADO: Apoie o alto-falante sobre sua base. Apoiar o alto-falante sobre qualquer
outro lado pode causar danos ao alto-falante e afetar a qualidade do som.
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Conectando à energia
O alto-falante é fornecido com uma carga parcial. Antes de usar o alto-falante pela
primeira vez, conecte-o a um carregador USB de parede ou a um computador ligado.
Seu alto-falante não precisa estar totalmente carregado, mas precisa da conexão inicial
para ativar a bateria.
Observação: Use uma fonte de alimentação de 1000 mA para ter a melhor experiência
de carregamento do alto-falante. Usar uma fonte de alimentação com
menos de 1000 mA pode resultar em um tempo de carregamento
mais lento ou seu alto-falante pode não conseguir carregar durante a
reprodução de áudio.
1. Conecte a extremidade pequena do cabo USB ao conector USB micro-B do altofalante.

2. Conecte a outra extremidade a um carregador USB ou a um computador ligado.
O indicador de bateria pisca na cor amarela, e o alto-falante emite um som. Quando
estiver completamente carregada, o indicador de bateria acenderá na cor verde.

Ligando seu alto-falante
No teclado, pressione o botão Liga/Desliga

.

• Na primeira vez que o alto-falante for ligado, o indicador de Bluetooth® piscará em azul,
e você ouvirá um comando de voz para selecionar um idioma (consulte a página 16).
• Quando o alto-falante tiver sido ligado anteriormente e pelo menos um dispositivo
móvel tiver sido emparelhado, o indicador de Bluetooth® piscará em branco e o altofalante se conectará aos dois últimos dispositivos móveis.
Você ouvirá “Bateria <fraca/média/alta>. Conectado a <nome do dispositivo móvel>.”
O indicador de Bluetooth® acenderá em branco fixo.
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Botões de controle
O teclado permite ligar o alto-falante e controlar a reprodução, o volume e o viva-voz
do alto-falante.
Observação: Certos dispositivos móveis podem não aceitar essas funções.

Botão
Bluetooth®
Botão
Liga/Desliga

Botão Diminuir
volume
Botão
Modo de
entrada

Botão Aumentar
volume

Botão Multifunção
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Usando o botão multifunção
Este botão controla fontes de música e chamadas por viva-voz em seu dispositivo
móvel a partir de seu alto-falante.

Controles de reprodução
Reproduzir

Pressione

.

Pausar

Pressione

.

Observação: N
 o modo Entrada, pressionar
áudio (consulte a página 22).
Avançar para a próxima faixa

Pressione

duas vezes.

Voltar para a faixa anterior

Pressione

três vezes.

silencia o

Controles do viva-voz
Fazer uma chamada

Pressione
por alguns segundos para acessar o controle
de voz em seu dispositivo móvel.
Observação: Consulte a página 15 para obter mais
informações.
por alguns segundos.

Alternar uma chamada de vivavoz para seu dispositivo móvel
durante uma chamada

Pressione

Atender a uma chamada

Pressione

Rejeitar uma chamada

Pressione

Encerrar uma chamada

Pressione

Silenciar uma chamada

Pressione + e – ao mesmo tempo por alguns segundos.
Pressione e segure novamente para sair do modo silencioso.

Alternar entre chamadas

Durante uma chamada, pressione
segunda chamada.
Pressione
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.
por alguns segundos.
.

para atender uma

duas vezes para alternar entre as chamadas.

I ntrodução

Acessando o controle de voz em seu dispositivo móvel
por meio do alto-falante
O microfone do alto-falante funciona como uma extensão do microfone de seu
smartphone. Com o botão Multifunção
, você pode acessar os recursos de controle
de voz de seu dispositivo móvel para fazer/receber chamadas ou pedir para a Siri® ou o
Google Now™ reproduzir música, dizer a previsão do tempo, dar o placar de um jogo e
muito mais.
Pressione
por alguns segundos para acessar o controle de voz em seu
dispositivo móvel.

Alertas de voz
Seu alto-falante identifica as chamadas recebidas (quando aplicável). Para desativar
esse recurso, consulte “Desativação dos comandos de voz” na página 16.
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CONFIGURAÇÃO DOS COMANDOS DE VOZ
Os comandos de voz orientam você nos processos de emparelhamento e conexão por
Bluetooth®.

Idiomas pré-instalados
• Inglês

• Mandarim

• Italiano

• Holandês

• Espanhol

• Japonês

• Português

• Russo

• Francês

• Coreano

• Sueco

• Polonês

• Alemão

Para verificar se há outros idiomas
Idiomas adicionais podem estar disponíveis. Para verificar as atualizações de idiomas,
baixe o Bose® Updater.
Visite: btu.Bose.com

Selecione um idioma
1. Pressione + ou – para navegar pelos idiomas.
2. Quando você ouvir o idioma desejado, pressione e segure o botão multifunções
para definir o idioma.
Você ouvirá um bipe e “Pronto para emparelhar”.

Desativação dos comandos de voz
Pressione + e – ao mesmo tempo por alguns segundos, até ouvir “Comandos de voz
desativados”.
Observação: Repita o procedimento para reativar os comandos de voz.

Alterando o idioma
1. Pressione
e – ao mesmo tempo por alguns segundos, até ouvir o comando de voz
para a primeira opção de idioma.
2. Pressione + ou – para navegar pelos idiomas.
3. Quando você ouvir sua preferência de idioma, pressione
por alguns segundos
até ouvir um bipe e “Conectado a <nome do dispositivo móvel>.”
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®
A tecnologia sem fio Bluetooth® permite transmitir música de smartphones, tablets,
computadores ou outros dispositivos de áudio Bluetooth para seu alto-falante. Antes de
poder transmitir música de um dispositivo móvel, você deve emparelhar o dispositivo
com seu alto-falante.

Escolhendo seu método de
emparelhamento
Você pode emparelhar seu dispositivo com seu alto-falante usando a tecnologia
sem fio Bluetooth ou a tecnologia NFC (Near Field Communication – Comunicação a
Curta Distância).
Você também pode usar o aplicativo Bose Connect para emparelhar seu dispositivo
móvel (consulte a página 9).

O que é NFC?
NFC é uma tecnologia que permite que dispositivos móveis estabeleçam uma
comunicação sem fio entre si com o simples contato entre eles. Consulte o manual
do proprietário do dispositivo móvel para saber se seu modelo é compatível com a
tecnologia NFC.
Se seu dispositivo móvel não for compatível
com o emparelhamento de Bluetooth via
NFC, ou se você não tiver certeza:

Siga as instruções para “Emparelhando
seu dispositivo móvel” na página 18.

Se seu dispositivo móvel permitir o
emparelhamento de Bluetooth usando NFC:

Siga as instruções para “Emparelhando
um dispositivo móvel via NFC”
na página 19.

Observação: Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento de Bluetooth via
NFC, você poderá usar qualquer um dos métodos de emparelhamento.
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®

Emparelhando seu dispositivo móvel
Quando você ligar seu alto-falante pela primeira vez, ele automaticamente procurará
seu dispositivo móvel.
1. No dispositivo móvel, ative o recurso Bluetooth®.
Dica: O recurso Bluetooth é normalmente encontrado no menu Configurações.
2. Selecione seu alto-falante Bose® SoundLink® na lista de dispositivos.

Assim que o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá “Conectado a <nome do
dispositivo móvel>”, e o indicador do Bluetooth acenderá em branco sólido.
Observação: Para emparelhar outro dispositivo móvel, consulte a página 20.
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®

Emparelhando um dispositivo móvel
via NFC
1. Desbloqueie seu dispositivo móvel e ative os recursos Bluetooth® e NFC.
Consulte o manual do proprietário do dispositivo móvel para saber mais sobre
esses recursos.
2. Encoste o ponto de contato NFC do seu dispositivo móvel à parte superior do altofalante.
Talvez o dispositivo peça para aceitar o emparelhamento.

Assim que o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá “Conectado a <nome do
dispositivo móvel>”, e o indicador do Bluetooth acenderá em branco sólido.
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T E C N O LO G I A B LU E T O OT H ®

Emparelhando outro dispositivo móvel
Você pode armazenar até oito dispositivos móveis emparelhados na lista de
emparelhamento do alto-falante.
• Pressione o botão Bluetooth® por alguns segundos até o indicador de Bluetooth
piscar em azul e você ouvir: “Pronto para emparelhar outro dispositivo”. Emparelhe
seu dispositivo móvel com o alto-falante (consulte a página 18).
• Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, consulte a página 19.

Desconectando um dispositivo móvel
• Desative o recurso Bluetooth em seu dispositivo móvel.
• Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, toque e segure o ponto de
contato do NFC em seu dispositivo móvel ou na parte superior central do alto-falante.

Reconectando um dispositivo móvel
Quando ligado, o alto-falante tenta se reconectar com os dois dispositivos móveis
conectados mais recentemente.
Observação: Os dispositivos móveis devem estar dentro do alcance e ligados.
Se seu dispositivo móvel permitir o emparelhamento via NFC, toque no ponto de
contato do NFC em seu dispositivo móvel ou na parte superior do alto-falante.
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G E R E N C I A N D O VÁ R I A S C O N E X Õ E S
É possível armazenar até oito dispositivos móveis emparelhados na lista de
emparelhamento do alto-falante, e o alto-falante pode ser conectado ativamente a dois
dispositivos móveis por vez.
Observação: Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo móvel por vez.

Identificando os dispositivos móveis
conectados
Pressione

para ouvir quais dispositivos móveis estão conectados no momento.

Alternando entre dois dispositivos móveis
conectados
1. Pause o áudio em seu primeiro dispositivo móvel.
2. Reproduza o áudio em seu segundo dispositivo móvel.

Conectando a um dispositivo móvel
armazenado na lista de emparelhamento
do alto-falante
1. Pressione

para ouvir qual dispositivo móvel está conectado no momento.

2. Pressione dentro de dois segundos para conectar ao próximo dispositivo móvel na
lista de emparelhamento do alto-falante.
3. Repita até ouvir o nome do dispositivo móvel desejado.
4. Reproduza o áudio no dispositivo conectado.

Apagando a lista de emparelhamento de
seu alto-falante
1. Pressione por 10 segundos, até você ouvir “Lista de dispositivos Bluetooth®
apagada. Pronto para emparelhar.”
Todos os dispositivos móveis serão excluídos e o alto-falante estará pronto para
emparelhar um novo dispositivo móvel.
2. Exclua seu alto-falante Bose® SoundLink® na lista Bluetooth de seu dispositivo.

Usando o aplicativo Bose® Connect
Você também pode gerenciar vários dispositivos móveis conectados facilmente usando
o aplicativo Bose Connect. Para obter mais informações, consulte a página 9.
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C O N E C TA N D O U M D I S P O S I T I V O C A B E A D O
Você pode conectar a saída de áudio de um smartphone, tablet, computador ou outro
tipo de dispositivo móvel ao conector AUX do alto-falante.

Usando um cabo para conectar um
dispositivo móvel
O conector AUX aceita um plugue de cabo estéreo de 3,5 mm (não fornecido).
1. Usando um cabo estéreo de 3,5 mm, conecte seu dispositivo móvel ao conector AUX
no alto-falante.

2. Pressione
3. Pressione

em seu alto-falante.
.

O indicador de entrada acende em branco.
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F U N C I O N A M E N TO C O M A A L I M E N TAÇ ÃO DA B AT E R I A

Modo de proteção da bateria
Se o alto-falante for desconectado e não for utilizado por mais de três dias com a carga
restante de menos de 10%, ele entrará no modo de proteção da bateria para preservar
a carga. Para reativar o alto-falante, conecte-o a um carregador USB de parede ou a um
computador ligado.
Quando não em uso, armazene o alto-falante em local fresco.
Observação: Não armazene o alto-falante por longos períodos quando estiver
totalmente carregado ou o indicador da bateria piscar em vermelho.

Configuração do desligamento automático
O alto-falante desliga após 30 minutos de inatividade (nenhum som sai do alto-falante)
quando estiver funcionando por bateria.

Desativando o desligamento automático
1. Pressione + e

ao mesmo tempo por alguns segundos.

Você ouvirá “Desligamento automático desativado”.
2. Repita o procedimento para reativar o recurso de desligamento automático.

PORTUGUÊS - 23

COMO OBTER INFORMAÇÕES DO SISTEMA

Indicadores de status
A parte superior do sistema tem uma série de indicadores que acendem de acordo com
o estado do sistema.
Indicador de bateria
Indicador Bluetooth®
Indicador de entrada
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C omo obter informações do sistema

Indicador de bateria
Mostra o nível de carga da bateria. Sempre que você ligar o alto-falante, o indicador de
bateria mostrará o nível de carga da bateria por dois segundos e um comando de voz
anunciará o nível de carga da bateria.
Para verificar o nível da carga da bateria, pressione
o indicador da bateria.

por alguns segundos e verifique

Observação: O desempenho da bateria varia de acordo com o conteúdo reproduzido
e o nível de volume no qual é reproduzido. No uso comum, a bateria do
alto-falante dura até oito horas.
Indicador de atividade

Estado do sistema

Verde constante

Carregado/nível de carga médio a cheio

Piscando na cor amarela

Carregando

Âmbar constante

Carga média

Piscando na cor vermelha

Carga necessária

Indicador Bluetooth®
Mostra o status da conexão de um dispositivo móvel.
Indicador de atividade

Estado do sistema

Piscando na cor azul

Pronto para emparelhar

Piscando na cor branca

Conectando

Branco constante

Conectado

Indicador de entrada
Mostra o status da conexão de um dispositivo móvel conectado com um cabo AUX.
Indicador de atividade

Estado do sistema

Branco constante

O sistema está pronto para reproduzir o conteúdo de um
dispositivo

Para obter mais informações sobre como usar um cabo para conectar um dispositivo
móvel, consulte a página 22.
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COMPARTILHANDO ÁUDIO ENTRE ALTO-FALANTES BOSE®
Você pode emparelhar seus alto-falantes Bose® para reproduzir nos seguintes
modos usando o aplicativo Bose Connect (recomendado) ou os botões de controle
dos alto-falantes:
• Modo Festa (os alto-falantes esquerdo e direito reproduzem em uníssono)
• Modo Estéreo (os alto-falantes esquerdo e direito reproduzem separadamente)
Você pode configurar isso usando o aplicativo Bose® Connect (recomendado) ou os
botões de controle do alto-falante.
Consulte o manual do proprietário da Bose para saber se seu alto-falante secundário é
compatível com esses modos.

Emparelhando os alto-falantes usando o
aplicativo Bose® Connect (recomendado)
Para obter mais informações, baixe o aplicativo Bose Connect.

Emparelhando os alto-falantes
manualmente
Se você não conseguir acessar o aplicativo Bose Connect, siga as instruções abaixo.

Modo Festa
1. Certifique-se de que os dois alto-falantes estejam ligados.
2. Certifique-se de que um alto-falante esteja conectado ao seu dispositivo móvel.
3. No alto-falante conectado ao seu dispositivo, pressione
alguns segundos.
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e + ao mesmo tempo por

Compartilhando áudio entre alto - falantes B ose ®
4. Solte os botões quando você ouvir “Pressione os botões de Bluetooth e diminuir
volume simultaneamente em um segundo dispositivo Bose”.
5. No outro alto-falante, pressione

e – ao mesmo tempo por alguns segundos.

6. Solte os botões quando o alto-falante emitir um som.
Após aproximadamente 10 segundos, você ouvirá “Modo Festa” dos dois altofalantes ao mesmo tempo. Modo Festa ativado, e agora você pode reproduzir o
áudio em uníssono usando seu dispositivo móvel.
7. Para garantir o desempenho ideal, posicione os alto-falantes:
• No mesmo ambiente ou área externa
• Para que não haja obstruções entre eles
Observação: O desempenho pode variar de acordo com o dispositivo móvel,
a distância e fatores ambientais.
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Compartilhando áudio entre alto - falantes B ose ®

Modo Estéreo
1. Configure seus alto-falantes para o modo Festa (consulte a página 26).
2. Em um alto-falante, pressione

e + ao mesmo tempo.

3. Solte os botões quando você ouvir “Modo Estéreo”.
Você ouvirá “Esquerdo” do alto-falante esquerdo e “Direito” do alto-falante direito.
Modo Estéreo ativado, e agora você pode reproduzir o áudio em estéreo usando seu
dispositivo móvel.
4. Para garantir o desempenho ideal, posicione os alto-falantes:
• No mesmo ambiente ou área externa
• Dentro de 3 metros um do outro, livre de obstruções
• Para que sua distância de cada alto-falante seja igual
Observação: O desempenho pode variar de acordo com o dispositivo, a distância e
fatores ambientais.

Alternando entre os modos Festa
e Estéreo
Em qualquer um dos alto-falantes, pressione

e + ao mesmo tempo.

Desabilitando o modo Festa ou Estéreo
Desligue o segundo alto-falante.
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C U I DA D O S E M A N U T E N Ç ÃO

Limpeza
• Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e úmido (somente água).
• Não use sprays perto do alto-falante. Não use solventes, produtos químicos ou
soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
• Não derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

Serviço de atendimento ao cliente
Para obter mais auxílio, entre em contato com o serviço de atendimento ao
cliente da Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/SLCii

Garantia limitada
Seu alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em
global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.
Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções.
O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

Informações técnicas
Tensão nominal: 5 V
Corrente nominal: 1 A
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se você tiver algum problema com seu alto-falante Bluetooth®:
• Verifique o indicador da bateria (consulte a página 25). Carregue o alto-falante se
necessário.
• Verifique se todos os cabos estão firmemente encaixados.
• Verifique o estado dos indicadores de status (consulte a página 24).
• Posicione o alto-falante de acordo com as orientações de posicionamento (consulte a
página 11).
• Certifique-se de que seu dispositivo móvel ofereça suporte a Bluetooth® e ao
emparelhamento Bluetooth® via NFC (consulte a página 17).
Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar
os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o
problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose®.

Soluções comuns
A tabela a seguir lista os sintomas e as possíveis soluções para problemas comuns.
Problema

O que fazer

A bateria
não carrega

• A bateria pode estar em modo de proteção ou descarregada. Conecte
o cabo de carregamento USB a um carregador USB de parede ou a um
computador ligado.

Sem energia
(bateria)

• Conecte o cabo de carregamento USB a uma porta USB diferente.
• Use outro cabo USB.
• Use um carregador de parede diferente.
• Conectar a outra fonte de alimentação CA (rede elétrica).

O alto-falante não
emparelha com o
dispositivo móvel

• Em seu dispositivo móvel, desligue o recurso Bluetooth® e, em seguida,
ligue-o novamente. Remova seu alto-falante da lista Bluetooth do seu
dispositivo móvel. Emparelhe seu dispositivo móvel novamente.
• Apague a lista de emparelhamento de seu alto-falante: Pressione por
10 segundos. Exclua seu alto-falante Bose SoundLink na lista Bluetooth
de seu dispositivo. Emparelhe novamente.
• Emparelhe um dispositivo ® diferente (consulte a página 17).
• Reinicie seu alto-falante (consulte a página 32).

O alto-falante
não emparelha
com NFC

• Desbloqueie seu dispositivo e ative os recursos Bluetooth e NFC.
• Encoste o ponto de contato NFC na parte posterior do seu dispositivo à
parte superior do alto-falante.
• Use o Bluetooth para emparelhar seu dispositivo (consulte a página 18).

Os alto-falantes
Bose não são
emparelhados
manualmente
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• Baixe o aplicativo Bose Connect para ter um método adicional de
emparelhar seus alto-falantes Bose.
• Seu segundo alto-falante pode não aceitar o modo Estéreo ou Festa.
Consulte o manual do proprietário do alto-falante Bose.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema

O que fazer

Sem áudio

• Em seu dispositivo móvel, desligue o recurso Bluetooth® e,
em seguida, ligue-o novamente. Remova o alto-falante Bose
SoundLink da lista Bluetooth em seu dispositivo móvel. Emparelhe seu
dispositivo móvel novamente.
• Aumente o volume no alto-falante, no dispositivo móvel e na fonte
de música.
• Verifique se os comandos de voz estão ativados. Pressione para ouvir
o dispositivo móvel conectado. Verifique se está usando o dispositivo
móvel correto.
• Use uma fonte de música diferente.
• Emparelhe um dispositivo móvel diferente (consulte página 17).
• Se dois dispositivos móveis estiverem conectados, pause o outro
dispositivo móvel primeiro.
• Apague a lista de emparelhamento de seu alto-falante: Pressione por
10 segundos. Exclua seu alto-falante Bose SoundLink na lista Bluetooth
de seu dispositivo. Emparelhe novamente.

O som não sai do
dispositivo móvel
cabeado

• Ligue seu dispositivo móvel e reproduza músicas.
• Aumente o volume em seus fones de ouvido e dispositivo móvel.
• Pressione e solte

até o indicador de entrada acender em branco.

• Use um cabo AUX diferente.
• Aumente o volume no dispositivo móvel.
• Conecte outro dispositivo móvel.
Baixa qualidade
de som

• Use uma fonte de música diferente.
• Emparelhe um dispositivo móvel diferente.
• Desconecte o segundo dispositivo.
• Aumente o volume do dispositivo móvel e da fonte de música.

Má qualidade
de som em um
dispositivo móvel
cabeado

• Aumente o volume em seus fones de ouvido e dispositivo móvel.

O áudio é
reproduzido do
dispositivo móvel
errado (quando
dois dispositivos
móveis estiverem
conectados)

• Pressione para ouvir os dispositivos móveis conectados. Verifique se
está usando o dispositivo móvel correto.

O alto-falante
desliga

• Se estiver usando um dispositivo móvel cabeado, aumente o volume do
dispositivo móvel.

• Use um cabo AUX diferente.
• Conecte outro dispositivo móvel.

• Pause ou pare a fonte de música no dispositivo que está reproduzindo
a música.
• Desconecte o segundo dispositivo.

• Desative o desligamento automático (consulte a página 23).
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reiniciando seu alto-falante
Restaurar as configurações originais de fábrica apaga as configurações de dispositivos e
idioma do alto-falante.
1. Ligue seu alto-falante.
2. Pressione
por 10 segundos, até o indicador de Bluetooth® piscar em azul e você
ouvir um comando de voz para selecionar um idioma (consulte a página 16).
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