


Instruções do Free Rein 2 Wireless 1D 
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Introdução 
Os auriculares Free Rein 2 Wireless ajustam-se de forma 
confortável e firme aos seus ouvidos e proporcionam-lhe um som 
nítido e cristalino. Saiba como tirar deles o maior partido. Para 
descarregar um manual completo, visite www.zagg.to/manuals. 

Ligar e emparelhar 
Assegure-se de que a ligação Bluetooth®-do seu dispositivo 
está ativa. 

1. Mantenha premido o botão Hub durante cinco segundos 
até a luz piscar a vermelho e branco, indicando o modo 
de emparelhamento. Na próxima vez que ligar os seus 
auricu,ares, só terá de premir o botão Hub durante dois a 
três segundos. 

2. No seu dispositivo, selecione "IFROGZ Free Rein 2". 
Conclua quaisquer passos de emparelhamento adicionais 
no seu dispositivo. Enquanto os auriculares estiverem 
ligados e emparelhados, o LED piscará com cor vermelho a 
cada Ginco segundos. 

3. Para desligar os auriculares, prima o botão Hub durante 
três segundos. O LED pisç_ará com cor vermelha até os 
auriculares desligarem. 
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Comando sem fios 

- Os comandos integrados simples dos seus auriculares Free Rein 2 
Wireless permitem-lhe movimentar-se livremente ao longo do dia. 
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Funções dos botões: 

Botão Hub 
- Pressão curta - Reprodução/ 

Pausa/Atendimento de chamada/ 
Finalização de chamada 

- Pressão média - Controlo de voz Botão--+--,.,. 
(Siri e Android) Hub 

- Pressão longa - Ligar/Desligar/ 
Rejeição de chamada 

Botão do sinal mais Botão do -+-...,..JL 
sinal mais 

- Pressão curta - Aumenta o volume 
- .Pre11sã0 longa - Passa para a canção seguinte 

Botão do sinal menos 
- Pressão curta - Diminui o volume 
- Pressão longa - Passa para a canção anterior 

Carregar 

Botão do 
sinal menos 

Para carregar os seus auriculares, ligue o terminal micro-USB 
do cabo de carregamento incluído à porta na extremidade 
do comando sem fios e o terminal USB à tomada USB da sua 
escolha. O LED ficará vermelho durante o carregamento e 
desligar-se-á quando o mesmo finalizar. 
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Luis
Typewritten Text

www.smartaudio.pt/certificados
Luis
Typewritten Text




