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Introdução 
O Sound Hub Sync proporciona conforto personalizado, som de alta qualidade e um 
comando destacável, para que possa levar mais longe a sua experiência sem fios. Saiba 
como tirar o maior partido do dispositivo. 

Controlo sem fios 
O comando sem fios do seu Sound Hub Sync contém todos os controlos de que precisa 
para gerir a música e as chamad~s. Quando não estiver a utilizar os auriculares, o clipe de 
arrumação magnético facilita a gestão dos cabos; basta enrolar os cabos dos auriculares 
no comando sem fios e prendê-los com o clipe de arrumação. 

Funções dos botões: 
Botão de comando 

Pressão curta - Reprodução/Pausa/ 
Atender chamada/Finalizar chamada 
Pressão média - Controlo de voz (Siri e Android) 
Pres,são longa - Ligar/ Desligar/Rejeitar chamada 

Botão do sinal mais 
Pressão curta - Aumenta o volume 
Pressão longa - Passa para a canção seguinte 

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

Ligar e emparelhar 

Botão -----+-+.e 
de comando 

Botão ----f-1~/ 

do sinal mais 

Botão -++e;::-....__ 

do sinal 
menos 

Assegure-se de que a ligação_ por Bluetooth® do seu dispositivo esteja ativa. 

1. Prima o botão de ligar durante cinco segundos até a luz piscar em vermelho e 
branco, indicando o modo de emparelhamento. 
Da próxima vez que ligar o Sound Hub Sync, só terá de premir o botão de ligar 
durante três segundos. · 

2. No seu dispositivo, selecione "IFROGZ Sound Hub1Sync". Conclua quaisquer passos 
de emparelhamento adicionais no seu dispositivo. 

3. Para desligar os auriculares11priima o botão de ligar durante três segundos. O LED 
piscará em vermelho guando 'os auriculares desligarem. 

Carregar 
Para carregar o seu Sound Hu_b Sync, ligue a .ficha micro-USB do cabo de carregamento 
incluído à tomada na extremidade do comando sem fios e a fic~a- USB à porta USB da 
sua preferência. O LED ficará vermelho durante o carregamento e desligar-se-á quando o 
dispositivo ficar completamente carregado. 

Trocar 
O seu Sound Hub Sync consegue converter praticamente tudo o que tenha uma ficha de 
3,5 mm num dispositivo sem fios. Tem um par de auriculares ou auscultadores preferido? 
Converta-o instantaneamente num dispositivo sem íios ligando-o ao Sound Hub Sync. 
Também pode usar esta funcionalidade para "adicionar" um micro fone a praticamente 
qualquer dispositivo de escuta. 



j 

~®)z!' ·. 
\fllj _(E o 
©2018 ZAGG lnc. j AII Rights Reserved 
NASDAO: ZAGG I MADE IN CHINA 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, lnc. and any use of such marks by ZAGG lnc. is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respectiva owners. Siri is a 
trademark of Apple lnc. Androld is a trademark of Google LLC. Other trademarks 
and trade names are those of their respectiva owners. 

IFROGZ and Sound Hub Sync Wlreless are trademarks of ZAGG lnc. 

INTL R1 290618 

Luis
Typewritten Text
A marca declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciaise outras disposições da diretiva 199/5CE. Certificado de Conformidade disponível em: www.smartaudio.pt/certificados

Luis
Typewritten Text

www.smartaudio.pt/certificados



