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Prezado Cliente,
Muito obrigado por escolher o nosso produto. Para operá-lo corretamente e desfrutar de todos os
recursos do aparelho, por favor leia este manual de instrução com cuidado antes de ligar o aparelho.
Ele irá ajudá-lo a conhecer melhor cada função.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: Antes de usar este produto, leia atentamente
todas as instruções de segurança e operação. Atraso
Observe todas as instruções sobre operação segura. Estas instruções de segurança e operação devem
ser lidas e guardadas para referência, em caso de qualquer duvida.

1. Cuidados com o fio da fonte de alimentação: Certifique-se de que o fio da fonte de alimentação não
esteja preso ou pressionado por objetos pesados e/ou cortantes. Preste atenção especial aos pinos de
conexão à rede elétrica, ao cabo de alimentação e ao conector do equipamento. NÃO puxe ou arraste o
aparelho pelo cabo da fonte de alimentação. Não use nenhum produto com cabo rompido ou
danificado. Reparos e serviços devem ser sempre executados pelo centro de serviço e assistência
técnica da ETiger, ou pessoal autorizado.
2. Ventilação: Este aparelho deve ser utilizado em local ventilado. NÃO utilize pano ou qualquer outro
objeto para cobri-lo. A distância da parede não deve ser inferior a 10 centímetros. NÃO coloque este
produto na cama, sofá, tapete ou outros objetos com superfície semelhante, para garantir uma boa
ventilação.
3. Desmontagem do produto: NUNCA abra o produto ou a fonte de alimentação. Risco de choque
elétrico se tocar nos componentes internos. Utilize somente o Serviço Autorizado se o produto
necessitar de reparos.
4. Cheiro anormal: Se você notar cheiro anormal ou fumaça no aparelho, tire a fonte alimentação
imediatamente da tomada e desligue o aparelho. Entre em contato com o Serviço Autorizado para
analise do problema.
5. Atenção: Utilizar somente a fonte de alimentação original do produto. Fontes não originais podem
causar sérios danos ao seu aparelho.
6. Nunca coloque líquidos próximo ao produto, evitando acidentes que possam causar sérios
problemas ao seu aparelho.
ATENÇÃO: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a
audição. (Lei 11.291/06)
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Funções:
Sistema de som 2.1 canais
Bluetooth
Radio FM
Entrada USB
Entrada Aux
Karaokê Digital
Power Bank (Carrega celular)
Display de LEDs
Controle de Brilho das Luzes
Seleção das Cores das Luzes
Seleção de Efeitos das Luzes
Show de Luzes
Liga / Desliga Luzes
Controle de Graves e Agudos

Equalização para Microfone
Processador Digital de Som (DSP)
Circuito redutor de microfonia
Controle de tom da voz (Pitch Shifter)
Efeitos de Voz
Reverberador
Delay
Eco
Bateria Interna Recarregável

FUNÇÕES DO PAINEL
1.Display de LEDs
2. Liga / Desliga e INPUT (Seletor de Entradas)
3.MIC1: Entrada de Microfone
4.MIC2: Entrada de Microfone
5.Play/Pausa (No modo FM, aperte por 3 segundos
para sintonia automática)
6.Volume-/+ e Menu: Ajuste do volume de Áudio.
Aperte o botão para entrar no Menu de Ajustes
7.USB: Entrada USB e Saída para Carregar Celular
8. Entrada AUX e Antena FM (Cabo Aux tem função
de Antena quando no modo FM).
9. LED indicador de Carga da bateria:
- Vermelho: Carregando
- Verde: Carregada
10. DC 9V: Entrada Carregador
11. Próxima faixa
12. Faixa Anterior
OPERAÇÕES BÁSICAS:
1. LIGA/DESL e ENTRADAS (2): Pressione por alguns segundos para ligar o produto. Com o produto
em funcionamento, apertando rapidamente ira selecionar : BT/AUX/FM. Para desligar o produto, aperte
a tecla por alguns segundos.
2. PLAY/PAUSA (5): Quando estiver reproduzindo musicas pelo USB, pressione para PAUSA. No
modo FM, pressione por alguns segundos para sintonia automática.
3. VOLUME +/- e MENU (6) : Gire para ajustar o volume. Aperte o botão para acessar o MENU: bass
(graves) ajuste de -9~+9. → treble (agudos): ajuste de -9~+9. → IU MIC: ajuste do volume do
microfone. → EC MIC aj. profundidade da reverberação do microfone. → dL MIC aj. atraso da
reverberação. → LED seleção do efeito de luzes.
4. PRÓXIMA / ANTERIOR (11 e 12): Quando estiver reproduzindo musicas, pressione PRÓXIMA para
avançar uma musica, e ANTERIOR para retroceder uma musica.
5. USB (7): USB Player/Power Bank 5V 1A output.
Radio FM:
A. Pressione a tecla Power/Input (2) para selecionar a função FM. Aperte por alguns segundos a tecla
PLAY/PAUSE (5) para sintonia automática das emissoras. Pressionando as teclas ANTERIOR ou
PRÓXIMA (11 e 12), você sintonizara a emissora anterior ou a próxima.
B. O cabo da entrada AUX (8), também tem função de “ANTENA FM”. Quando estiver ouvindo FM,
conecte o Cabo (fornecido) posicione-o de modo a obter a melhor recepção.
Bluetooth:
Pressione a tecla Power Input (2), para selecionar a função Bluetooth.
Simultaneamente vá para a tela de ajustes do Bluetooth do seu telefone celular, tablete ou qualquer
outro dispositivo de áudio Bluetooth suportado, e selecione "XB-650". O XB-650 e o dispositivo
selecionado irão se conectar via Bluetooth. Para controlar o XB-650 pelo seu celular, tablet, etc, você
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precisa baixar o aplicativo (gratuito) “SPEAKER – PRO” para Android ou iOS, dependendo do seu
dispositivo. O aplicativo esta disponível na loja de aplicativos do sistema operacional do seu dispositivo.
Uma vez estabelecida a conexão entre o XB-650 e o seu celular, tablet, etc. via Bluettoth, abra o
aplicativo “SPEAKER – PRO” e pressione a tecla Bluetooth, o que ira permitir que você controle as
seguintes funções do seu XB-650 através do seu dispositivo: Music (Musicas), Light (Luzes), USB Card
(entrada USB), Bluetooth Equalizer (Equalizador).

Para controlar o XB-650 através do seu celular, instale o aplicativo (gratuito) "SPEAKER - PRO", para
Android ou iOS (dependendo do seu dispositivo), disponível nas lojas de aplicativos.
Abra o aplicativo "SPEAKER – PRO” no seu celular. Você vai encontrar 7 ícones de funções no Menu
principal:
1.Bluetooth Music play (Reprodução Musicas via BT).
2.USB card play (Reprodução de Musicas via USB).
3.Light (Luzes): Controla cores, Brilho e Efeitos.
4.FM Radio (Radio FM): Controla a sintonia do Radio
5. Bluetooth: Controla a conexão Bluetooth.
6.Line In input – mute (Entrada Aux – Mudo).
7.Equalizer,volume adjustment (Ajustes do equalizador
e volume para Musica e Microfone).
(1) Bluetooth Music play (Reprodução Musicas via BT):
Pressione
para entrar no Menu da função. Pressione
"Pick songs to play" (selecionar musica para reproduzir) para ir a lista de musicas e selecionar a musica
que você quer ouvir. Pressione "Done" para retornar ao Menu de Funções. Você pode também
controlar: Pausa, Play, Retroceder, Avançar, Ajuste de Volume, Repetir, e reprodução Aleatoria. Press
"Back" (ß) para retornar ao Menu anterior
.
(2) USB card play (Reprodução de Musicas via USB):
Insira o seu dispositivo USB no XB-650, e pressione
para entrar no Menu USB Card play. Para
escolher uma musica, pressione "Play" para entrar na lista de musicas, aonde você poderá também
controlar Pausa, Play, Retroceder, Avançar, e Ajuste de Volume. Pressione "List" para retornar a lista
de musicas. Pressione "Back" (ß) para retornar ao Menu principal.
(3) Light (Luzes) Seleção de Cores / Efeitos, e Ajuste de Brilho:
Pressione
para entrar no Menu “Light”. Você pode selecionaras cores para o show de luzes do
XB-650, e também ajustar o brilho das luzes. Para retornar ao Menu Principal, pressione “Back” (ß).
Pressione "Profiles" (Perfis) para entrar no Menu “Light Effect” (Efeito de Luzes). Você pode escolher
entre 12 diferentes opções de efeitos de luzes disponíveis. Para retornar ao Menu “Light”, pressione
"Light" (ß) no canto superior da tela.
(4) FM Radio (Radio FM):
Pressione
para entrar na função Radio FM. Pressione a tecla “SCAN” para fazer a sintonia
automática das emissoras. Pressione
para sintonia automática. Pressione
para ajuste fino
da sintonia (se necessário). As emissoras também podem ser sintonizadas girando o botão TUNER.
Deslize o botão para direita e esquerda para sintonizar as emissoras.
IMPORTANTE: Quando for ouvir FM, conectar o Cabo (fornecido) na entrada AUX (8), pois ele
tem também a função de Antena de FM.
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(5) Bluetooth connection (Conexão Bluetooth):
Pressione
para entrar no Menu Bluetooth, e em seguida click em "Speaker
Pro BLE", para estabelecer a conexão do celular com o XB-650.
(6)Line In input – mute (Entrada Aux – Mudo):
Pressione

para entrar no Menu “Line”. Pressione

para “MUTE” (MUDO).

Pressione
e conecte um dispositivo compatível na entrada “AUX” para ouvir. Pressione
"Back" (ß) para retornar ao Menu principal.
(7) Sound (Equalizador, Ajuste de volume do Microfone e Musica:
Pressione
para entrar no Menu “Sound”, onde você poderá ajustar o Equalizador e Volume
da Musica e Microfone.
Pressione a tecla “MUSIC”, e gire os controles Volume, Bass (Graves) or Treble (Agudos), para
ajustar o nível destas funções. Pressione a tecla “MICROPHONE, e gire os controles ECHO
(Eco), MICROPHONE VOLUME, ou Delay (atraso) para ajustar o nível destas funções. Existem
4 modos pre-ajustados de Equalização: Pop, Classical, Jazz and Rock. Você pode também
selecionar “G-Eq” para entrar no modo de ajuste do equalizador gráfico, e ajustar sua
equalização preferida.
(8) MIC DSP selection (Ajustes do DSP na função Microfone):
Pressione a tecla
para entrar no Menu de ajustes do DSP (Digital Sound Processor –
Processador Digital de som). Na função “DSP MODE”, você pode escolher entre 5 opções : KTV,
HALL, CAVE, CONCERT, STADIUM. Na função “MIX VOLUME” existem 2 opções: BYPASS
and EFFECT. Deslize os controles para direita e esquerda para ajustar o nível desejado destas
duas opções. Pressione “ECHO” para ajustar o nível de ATTENUATION (Atenuação) ou DELAY
(Atraso). Pressione “REVEBER” para ajustar o volume das 5 opções: DRY (seco)，WET
(humido), WIDTH (largura), ROOM (sala), DAMPING (amortecimento). Pressione “VOICE
CHANGE” para ajustar o nível de PITCH (passo) or FORMANT (formante); Pressione PITCH
SHIFTER (mudança de tom) para ajustar o nível do efeito mudança de voz. HOWLING
CONTROL (controle de microfonia) tem 4 opções: FREQUENCY SHIFTER，HOWLING，
PRECISE，MASSIVE.

* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Modelo: XB-650
- Resposta de Frequência: 50Hz – 20KHz
- Tensão Alimentação: 100 – 240 VAC (automático)
- Consumo: 35W
- Dimensões: 520*215*235mm
- Peso (aprox.): 4.5kg

5

CONTEUDO DA EMBALAGEM:
-

1 Caixa de Som modelo XB-650
1 Adaptador AC
1 Alça de Transporte
1 Manual do Usuário

Requisitos mínimos do telefone celular:
Android 4.4 ou acima.
iOS 7.0 ou acima .
Bluetooth: versão 4.0 LE ou acima.
*Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA
A Polyvox assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, mais 275
(duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e
utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário, e exclusivamente para uso doméstico .
A Polyvox restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de
seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.
NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
1. materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados,
rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação
do aparelho;
2. a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de
problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
3. o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em
domicílio;
4. o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de
transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

A POLYVOX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:
1. se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
2. se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. se for ligado a rede elétrica imprópria;
4. em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. em caso de uso comercial/profissional;
6. se forem utilizadas mídias não originais ou de má qualidade.
7. se o número de série for removido ou rasurado;
8. em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não
credenciada pela Polyvox.
10. se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de
Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
11. no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer
acessórios.
A Polyvox compromete-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde
mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O
proprietário consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte
deste aparelho à oficina autorizada Polyvox mais próxima (ida e volta).
NOTA. A Polyvox se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada
garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total
acima mencionado.
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SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
Para esclarecer qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o serviço de atendimento
Polyvox pelo e-mail sac@polyvox.com.br. Você também pode consultar nosso site,
www.polyvox.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Polyvox Tecnologia Digital Ltda
CNPJ: 04.933.508/0001-01
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor):
Email: sac@polyvox.com.br
Website: www.polyvox.com.br
Tel: (11) 4082-2380
Impresso na China

■
■
■

Parte do conteúdo deste manual pode não coincidir exatamente com o produto,
dependendo da versão do software do aparelho.
Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode
prejudicar a audição. (Lei 11.291/06)
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário”.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Modulo Bluetooth mod:
221412A-Y44-170907

06929-17-10800
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