
 

Coluna Bluetooth® com 
luzes para piscina 
Modelo: ITSBO-512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Manual de Instruções 
Leia estas instruções atentamente antes da 
utilização e guarde-as para consulta futura. 

 
 
 
 



UTILIZAÇÃO 
BOTÃO LIGAR/DESLIGAR: 
Prima o botão Ligar/Desligar situado na parte inferior do produto para ligar ou desligar a unidade. 
 

CARREGAMENTO DA BATERIA: 
Antes de utilizar o produto, carregue a coluna durante 6 a 8 horas, fazendo o seguinte: 

1. Insira a ficha do adaptador na porta de carregamento e ligue o adaptador externo a uma tomada 
elétrica. 

2. Coloque a coluna na base de carregamento. 

3. O indicador LED de carregamento irá acender a vermelho durante o carregamento e ficará verde 
quando a coluna estiver totalmente carregada. 

NOTA: Desligue o adaptador externo da tomada elétrica quando não estiver a utilizá-lo ou quando a 
coluna estiver totalmente carregada. 

CUIDADO: A bateria recarregável incorporada não pode ser substituída. Não a retire nem a substitua, 
não a coloque no lixo nem num fogo. Não elimine o dispositivo junto com resíduos comuns. Elimine o 
dispositivo em pontos de reciclagem de pilhas e baterias depois de descarregar totalmente a bateria. 
Se não o fizer, poderá violar as leis e normas locais. Consulte os regulamentos locais para a 
eliminação adequada das pilhas. 

AVISO: • Mantenha o adaptador externo fora do alcance de crianças. 
• Nunca tente abrir o adaptador externo. 

 

CUIDADO: Poderá haver perigo de explosão se a bateria for substituída 
incorretamente. 

Substitua-a apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente. 
 

LIGAÇÃO POR BLUETOOTH: 
Certifique-se de que a coluna está ligada antes de a ligar ao seu dispositivo. 

1. Prima e mantenha o botão Bluetooth pressionado (situado no comando). Irá ouvir um sinal sonoro 
de ativação quando estiver no modo de emparelhamento do Bluetooth. 

2. Uma vez no modo de emparelhamento do Bluetooth, selecione "ITSBO-512" no menu "Definições 
do Bluetooth" do seu dispositivo. Será emitido outro sinal sonoro quando o dispositivo estiver 
ligado. 

3. Para desligar o dispositivo Bluetooth, prima e mantenha o botão do modo Bluetooth pressionado. 
Irá ouvir um sinal sonoro de desativação que indica que o modo Bluetooth do dispositivo foi 
desativado. 

 
 
 
 
 
 



CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR: 
A função de "Temporizador" da coluna permite que o produto se desligue automaticamente após um 
determinado período de tempo. Para configurar o temporizador, prima o botão "TEMPORIZADOR" 
(situado no comando) uma vez para mudar de cor. Cada cor indica uma duração diferente do 
temporizador. A coluna ficará acesa com a cor do LED escolhida durante toda a duração do 
temporizador. Siga o guia abaixo: 

Cor do LED 
Duração do 
temporizador 

Vermelho 30 minutos. 

Verde 60 min. 

Azul 90 min. 

Amarelo 120 min. 

Azul claro 150 min. 

Rosa 180 min. 
 

*Nota: Há duas formas de desativar o temporizador: 
1) Premir o botão Ligar/Desligar da coluna OU 
2) No comando, premir simultaneamente o botão Ligar/Desligar do LED e o botão de 

Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMANDO 

 

 1 Aumentar o brilho 
2 Diminuir o brilho 
3 Botão Ligar/Desligar do LED 
4 Bluetooth - Consulte a secção 

"LIGAÇÃO POR BLUETOOTH" 
5 LED vermelho 
6 LED verde 
7 LED azul 
8 Mudar manualmente a cor do 

LED 
9 LED amarelo 
10 LED azul claro 
11 LED rosa 
12 LED branco 
13 LED de cor quente - Aumentar 

cor branca 
14 Faixa anterior 
15 LED de cor quente - Diminuir 

cor branca 
16 Piscar - As cores do LED 

acompanham a música 
17 Diminuir volume 
18 Reproduzir/Pausa 
19 Aumentar volume 
20 Temporizador - Consulte a 

secção "CONFIGURAÇÃO DO 
TEMPORIZADOR" 

21 Faixa seguinte 
22 Gradual - Transição gradual 

automática das cores do LED 
SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS DO COMANDO: 
• Retire a pilha antiga pressionando a aba que se encontra na lateral do compartimento das pilhas 

e retire-a do comando. 

• Preste atenção à direção positiva (+) e negativa (-) da pilha. 
Insira a nova pilha (CR2025) de forma correta. 

• Descarte a pilha antiga seguindo os devidos procedimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICAÇÕES 

Temperatura ambiente de funcionamento................................................................  
-14 ºC a 35 ºC 
(7 ºF a 95 ºF) 

LED...........................................................................................................................  12 x RGB, 0,18 W 
por RGB, 7 cores 

Bateria ......................................................................................................................  Lítio recarregável 
 3,7 V, 2000 mAh 

(7,4 Wh) 
Pilha do comando.....................................................................................................  CR2025 (3 V) 
Alcance do comando ................................................................................................  Máx. 6 metros 

(19,7 pés) 
  
Tempo de carregamento ..........................................................................................  Aprox. 6 horas 
Tempo de funcionamento.........................................................................................  Aprox. 4 a 6 horas 

Carregador ..............................................................................................................  
Entrada: 100-240 
VCA, 0,6 Amp (máx.) 

 Saída: 7,5 V 0,6 A 
(aprovado pela UL) 

  
Gama de frequências Bluetooth ...............................................................................  100 Hz ~ 1 KHz 
Potência de transmissão Bluetooth ..........................................................................  2,8 W 
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EMPARELHAMENTO DE 2 COLUNAS 
Emparelhe as colunas juntas ANTES de se ligar ao Bluetooth. 

Como emparelhar as colunas pela primeira vez 

1) Prima rapidamente o botão Ligar/Desligar nas duas (2) colunas. 

2) Prima e mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado numa (1) das colunas. Mantenha-o 
pressionado até ouvir um sinal sonoro. Esta coluna será a principal. O indicador de Bluetooth irá 
começar a piscar para emparelhar com a segunda coluna. Se o emparelhamento for bem-sucedido, o 
indicador de Bluetooth da coluna principal irá continuar a piscar rapidamente. O indicador de Bluetooth 
da segunda coluna irá piscar lentamente e emitir um sinal sonoro. 

3) Agora pode efetuar o emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth. Quando as colunas 
estiverem ligadas a um dispositivo Bluetooth e a música for colocada em pausa ou parada, o indicador 
de Bluetooth da coluna principal continuará aceso (a azul). O indicador de Bluetooth da segunda 
coluna irá piscar lentamente. 

Enquanto estiver no modo Bluetooth e a música estiver a tocar, o indicador de Bluetooth de AMBOS as 
colunas permanecerá desligado. 

4) Enquanto as colunas estiverem emparelhadas, prima rapidamente o botão Ligar/Desligar da 
coluna principal. A segunda coluna também irá desligar-se e o indicador de Bluetooth permanecerá 
aceso. 

5) Se as colunas estiverem emparelhadas e a segunda coluna for desligada, a coluna principal 
continuará a reproduzir áudio. (Prima rapidamente o botão Ligar/Desligar para desligar) A segunda 
coluna irá desativar o modo de emparelhamento em 10 segundos, permitindo que a coluna principal 
funciona sozinha. 

Para desativar a função de emparelhamento, prima e mantenha pressionada qualquer uma das 
colunas até ouvir um sinal sonoro. 

Como voltar a emparelhar as colunas automaticamente 

Se as colunas estiverem emparelhadas antes de serem desligadas, estas irão emparelhar 
automaticamente uma com a outra da próxima vez que forem ligadas. 

As colunas estão equipadas com uma função de memória, pelo que retomam o modo em que estavam 
antes de serem desligadas. 

Como mudar a coluna principal 

1) Desligue o dispositivo Bluetooth. 

2) Prima e mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado na coluna para determinar a coluna 
principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVERTÊNCIA RELATIVAMENTE À BATERIA/PILHA 
Perigo de queimadura química. NÃO ingerir a bateria/pilha. 

O comando incluído contém uma pilha tipo moeda/botão. A ingestão da pilha tipo moeda/botão pode 
causar ferimentos internos graves e levar à morte. 

Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. 

Se o compartimento das pilhas não fechar com segurança, deixe de utilizar o produto e mantenha-o 
fora do alcance das crianças. 

Se achar que a pilha pode ter sido engolida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure 
assistência médica imediatamente. 
 
As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo tal como raios solares, fogo ou similares. 

A ficha de alimentação ou um acoplador de aparelhos é utilizado como um dispositivo de desativação, 
o dispositivo de desativação permanecer prontamente operável. 

O aparelho não deve ser exposto a respingos e nenhum objeto com líquidos, tal como vasos, deve ser 
colocado sobre o aparelho. 
 

AVISOS E PRECAUÇÕES 
Estes produtos e as respetivas embalagens não são brinquedos; manter fora do alcance das crianças. 

• O comando e o carregador não são à prova de água e devem ser sempre guardados num local 
seco. 

• Utilize apenas o adaptador de energia fornecido para carregar este produto. 

• Nunca carregue o produto numa piscina, em água ou à chuva; carregar num local seco e coberto. 

• Desligue o adaptador da fonte de energia quando não estiver a ser utilizado. 

• Não se ponha de pé nem pule em cima do produto. 

• Não utilize este produto se estiver rachado ou danificado. 

• Mantenha o produto longe de produtos químicos e do calor. 

• Não tente abrir o produto. 

Utilização ao ar livre: 

• O adaptador externo não deve ser utilizado ao ar livre e não deve ser exposto à chuva, à 
humidade, a líquidos ou ao calor. 

• O comando não deve ser exposto a chuva, humidade, qualquer líquido ou calor. 

• Não utilize estes produtos ao ar livre se estiverem rachados ou danificados. 

• Não utilize este produto como dispositivo de flutuação. 

• Nunca carregue o produto ao ar livre. 

• A coluna flutuante para piscina tem um nível de proteção à prova de água, mas NÃO deve ser 
totalmente submersa, pois isso pode danificar a coluna e as luzes. 

 

 

 



Cuidados gerais: 

Recomenda-se que, após a utilização, os produtos sejam desligados, lavados com água limpa e secos 
utilizando um pano macio. Armazene estes produtos fora do alcance das crianças e longe da luz solar 
direta quando não estiverem a ser utilizados. 

Observe: Como resultado de melhoras contínuas, o design e as especificações deste produto 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 
Bluetooth é um marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. 
Outras marcas registadas e nomes comerciais são detidos pelos respetivos proprietários. 
 
Fabricado na China. 
 
Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, 
Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 

 A Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este produto está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração UE de conformidade está 
disponível no seguinte endereço da Internet: www.victrola.com/eudoc 

 O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser 
descartado em conjunto com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua 
responsabilidade descartar o seu equipamento residual entregando-o a um 
ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e 
eletrónicos residuais. A recolha e reciclagem seletiva do seu equipamento 
residual no momento do descarte irá ajudar a conservar os recursos naturais e 
a garantir que é reciclado de maneira a proteger a saúde humana e o 
ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode deixar os seus 
resíduos para reciclagem, entre em contacto com a autoridade local ou com o 
local de compra do produto. 

 


