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Introdução

Ligar e emparelhar

Controlos

Funções dos botões:
Botão saliente (superior)
-     Toque curto – aumenta o volume
-     Toque longo – Avança para a próxima faixa

Botão do meio (centro)
-     Toque curto – Reproduzir/Pausa/Atender/Desligar
-     Toque médio – Controlo por voz (Siri® ou Andoid®)
-     Toque longo – Liga/Desliga/Rejeita chamada

Botão ranhura (inferior)
-     Toque curto – Diminui o volume
-     Toque longo – Volta para a faixa anterior
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Os auriculares Impulse Wireless proporcionam um som premium que o ajudam a 
vencer qualquer treino. Siga os passos para tirar o máximo proveito.
Para descarregar este manual vá a www.zagg.to/manuals.

todos os c
Os Impulse fazem-se acompanhar por um conveniente comando sem �os, com

ontrolos de música e chamada para um fácil acesso quando se está em 
movimento. Quando não esta a usar os auriculares, o Storage Clip® magnético 

segure-os no sítio com o clip. Quer os tenha nos ouvidos, quer os tenha no bolso, os 
Impulse Wireless foram feitos para movimento. Em baixo encontra uma referência 

1.  Pressione e mantenha premido o botão de ligar até que o LED pisque com as  
     cores azul e vermelho.

2.  Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e selecione “IFROGZ Impulse”. Complete 
     quaisquer passos adicionais necessários no seu dispositivo. O LED azul pisca a 
     cada 5 segundos enquanto os auriculares estiverem emparelhados.

3.  Para desligar os auriculares, pressione o botão central durante 6 segundos.
     O LED vai piscar com a cor vermelha até estarem desligados.

4.  Da próxima vez que ligar os auriculares eles irão emparelhar-se
     automaticamente com o seu dispositivo.

Nota: Se está a emparelhar com um novo dispositivo, com os auriculares 
desligados, pressione e mantenha premido o botão central durante 5 segundos até 
o LED pisque vermelho e azul, indicando modo de emparelhamento.
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Atender chamadas

Carregar
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Reproduzir música
1.  Pressione o botão de reprodução para começar a tocar.
2.  Enquanto a música está a tocar, prima rapidamente o botão de reprodução para  
      pausar. Prima de novo para continuar a reprodução.
3.  Prima rapidamente o botão de aumentar ou diminuir o volume para o controlar.
4.  Prima e mantenha premido o mesmo botão para avançar para a próxima faixa

 ou para retroceder na sua lista de reprodução.

1.  Pressione o botão de reprodução para atender uma chamada.
2.  Pressione e mantenha premido durante 3 segundos o mesmo botão para 
      encaminhar a chamada para voice-mail.
3.  Prima novamente o botão de reprodução para terminar a chamada.

Pa

Re�ective Acoustics™7 Os seus Impulse foram construídos com Re�ective Acoustics, uma avançada
tecnologia áudio que formula o som fundamentado na audição humana.
As unidades de alta qualidade re�etem o som a partir de um painel acústico
para ampliar as ondas sonoras. O som é então enviado para o seu ouvido
com um equilíbrio tonal correto, dispersão linear, detalhe natural,
e uma gama dinâmica rica.

ra carregar os Impulse wireless, ligue a extremidade micro USB do cabo à base 

com a cor vermelha enquanto os auriculares estiverem a carregar e
desligar-se-ão quando a carga estiver completa.
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©2016 ZAGG Inc todos os direitos reservados | NASDAQ: ZAGG | Feito na China

O nome Bluetooth e respetivo logotipo são marcas registadas de Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso 
de tais marcas pela ZAGG Inc. está ao abrigo de licença. Outras marcas registadas e nomes registados 
pertencem aos seus respetivos proprietários.

ZAGG, Impulse e Storage Clip são marcas registadas de ZAGG Inc.
Siri é marca registada de Apple Inc.
Android é marca registada de Google Inc.

Declaração FCC
Este aparelho está em conformidade com os limites de emissão de radiação estabelecidos 
pela Comissão Federal de Comunicações (FCC - EUA) para ambiente sem controlo. 
O aparelho está de acordo com a parte 15 das regras estabelecidas pela FCC. A operação 
 está sujeita a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferência prejudicial, 
e (2) este aparelho tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência 
que possa causas operação indesejada.

Este equipamento foi testado e conclui-se que está em conformidade com os limites para 
um aparelho digital de classe B, conforme a parte 15 das regras da FCC. Estes limites estão 
criados de modo a fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em 
instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência 
e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência 
prejudicial a comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que ocorra interferência 
numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência indesejável na 
receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e voltando a ligar o 
aparelho, pede-se ao utilizador que tente corrigir a interferência através de uma ou mais das 
seguintes medidas:

•  Reoriente ou mude de sitio a antena recetora
•  Aumente a distancia entre o equipamento e o recetor

Consulte um agente ou um técnico de rádio/televisão experiente para mais ajuda.

Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o 
recetor está ligado

•  

•  

ATENÇÃO FCC

conformidade podem anular a autorização do utilizador a operar o equipamento.
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