BOOMBOX
Caixa de Som Amplificada com Bluetooth e Bateria Interna
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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.
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 POLYVOX, 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 POLYVOX 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
POLYVOX 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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<4, According to the requirements of personal listening requirements will be bass
knob to the best position.
<5, Speaker has a built-in battery, when playing 3-4 hours, it will stop working, is cause
by insufficient battery power, then charge in time.
<6, Charging instructions: Insert the adapter power, when the indicator light red charge
the indicator light green full.
<7, When finished, the power switch must be set to "off" position.

Painel de Controle:

4、Panel function Diagram:
1

7

8

POWER
OFF

2

9 10
Digital display system

4

ON

3

5

1-

R CHAR

GUITAR.IN

GT.VOL

MODE

REC

LAMP

CH-

SCAN

CH+

MIC.IN

MIC.V OL

ECHO

MMC CARD

G FULL

6
Ult ra Iong
st and by

AUDIO
INPUT

TREBLE

11
12
13
14

BASS
VOLUME

15

16

17

18

20

19

Painel Traseiro:
2

ADAPTOR

de

1

DC12V BATTERY IN

CAUTION

DC13.5V
INPUT

HOT BOARD!
DO NOTTOUCH

Control System:

1315.GUITAR.VOLUME
16.MIC.VOLUME 1417.ECHO
1518.TREBLE
1619. BASS
1720.VOLUME

2

6、 Rear board function diagram:
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7、 Matters need attention:
<1, There are high pressure in mega bass box, don't open the rear cover casually to
prevent the risk of electric shock. Let the professional maintenance staff to deal with in
case of failure.
<2, Avoid exposure under burning sun, and being long-delayed or used in high
temperature, damp and dusty environment.
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<3, Please dial the switch to the” closing” position and dial out power plug if it is not to
be used for an extended period of time.
<4, The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects
filed with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
<5, The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the
disconnet device shall remain readily operable;
<6,A warning that batteries(battery pack or batteries installed )shall bot be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or fhe like.
3
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1.STANDBY
2.MODE
3.LIGHT SWITCH
4.NEXT/CH+
5.PREV/CH6.PLAY/SCAN
7.RECORD BUTT
8. RECORD PLAY
9.VOLUME+
10.EQ
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13.VOLUME14.SCAN
15.1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instruções de operação:
Importante: Antes de utilizar o produto pela primeira vez, recomendamos
carregar a bateria por pelo menos 10 horas.
Informações sobre a bateria:
1.
2.

3.
4.

O produto possui bateria interna recarregável, podendo ser operado por 3 a 4 horas
(dependendo do volume utilizado). Após este período, a bateria deverá ser recarregada.
Instruções para recarregar a bateria: Conecte o Adaptador de força na tomada de energia e a
saída do mesmo na entrada correspondente, na parte traseira do produto. Coloque a Chave
Liga/Desliga na posição “Liga” O LED VERMELHO no painel frontal permanecerá aceso
durante o processo de carga, e quando a bateria atingir a carga máxima, a cor do LED mudará
para VERDE.
Terminado o processo de carga, a Chave Liga/Desliga deverá ser colocada na posição
“Desligada”, se o aparelho não for ser utilizado.
As baterias de lítio são perigosas, pois podem provocar chamas, explosões e riscos
graves a saúde. Não devem ser descartadas em lixo comum, principalmente em locais
quentes ou úmidos, pois a umidade e calor são os principais fatores desencadeadores
de chamas e explosões. Descarte somente em locais apropriados.

Operações Básicas:
1.

Ligar/Desligar: Para ligar e desligar o produto, utilize a chave Liga Desliga (1) no Painel de
Controles.
2. Volume: Ajuste o Volume de Áudio para o nível desejado através do controle rotativo (20) no
Painel de Controles.
3. Graves e Agudos: Ajuste para o nível desejado através dos controles rotativos (18) e (19) no
Painel de Controles.
4. Reprodução USB / SD Card: Insira um dispositivo USB compatível (Pen Driver) ou cartão SD
nas entradas correspondentes. O produto identificará automaticamente a fonte. Pressione
também a tecla MODE para selecionar a fonte. Pressione o botão PAUSE / PLAY durante a
reprodução para selecionar entre estes modos.
5. Radio FM: Pressione a tecla MODE para selecionar o modo FM. Pressione a tecla SCAN para
memorizar automaticamente as estações. Pressione CH- ou CH + para selecionar as estações
memorizadas. Ajuste a antena para a melhor recepção.
6. Bluetooth: Pressione a tecla MODE para selecionar o modo Bluetooth. Ligue a função
Bluetooth no seu celular / tablet ou outro dispositivo compatível para configurar o seu
dispositivo. Selecione o nome "XB-450" e complete a conexão Bluetooth. Selecione as
musicas no seu dispositivo para serem reproduzidas no XB450. (Distância de alcance do
Bluetooth: aproximadamente10 metros, se não houver obstáculos).
7. Gravação: Insira o microfone e insira o disco USB ou o cartão SD, pressione o botão REC no
painel para gravar. Pressione REC novamente para parar a gravação. O arquivo de gravação
é salvo no disco USB ou no cartão SD. Para reproduzir o arquivo de gravação, pressione
rapidamente a tecla PLAY.
8. Entrada AUX: Conecte o sinal de áudio na tomada de entrada de áudio (AUX) do painel de
controles. Pressione a tecla MODE para selecionar o modo AUX.
9. Entrada MIC: Insira o MICROFONE na tomada MIC do painel de controles. Ajuste o controle
de volume correspondente a entrada MIC, e o controle de ECO de acordo com a sua
preferência.
10. Entrada Guitarra: Insira a Guitarra na tomada de guitarra do painel de controles. Ajuste o
controle de volume correspondente a entrada Guitarra de acordo com sua preferencia.
11. Luzes: Pressione a tecla LUZES, para ligar ou desligar a função.
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* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Modelo: XB-450
- Resposta de Frequência: 35Hz – 20KHz
- Tensão Alimentação: 100 – 240 VAC (automático)
- Consumo: 35W
- Dimensões: 500*400*250mm
- Peso (aprox.): 8.2Kg

CONTEUDO DA EMBALAGEM:
-

1 Caixa de Som modelo XB-450
1 Adaptador AC
1 Microfone com fio
1 Manual do Usuário

Requisitos mínimos do telefone celular / tablet:
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
AVISO IMPORTANTE
Guarde a embalagem e os calços internos de isopor para eventual necessidade de envio do
produto para Assistência Técnica, ou transporte. Danos causados ao produto devido ao
transporte em embalagens diferentes não serão cobertos pela 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;
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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.
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
Este produto usa o Modulo Bluetooth mod:
AC4601-A4
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