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BEM-VINDO
Queremos que fique plenamente satisfeito com a sua 
compra. Por esse motivo, este produto EnVivo conta com 
uma abrangente garantia de 3 anos e um excelente serviço 
após-venda, através da nossa Linha de Apoio dedicada.
Se necessitar de assistência técnica ou no caso improvável 
de o aparelho que adquiriu estar avariado, entre em 
contacto com a nossa Linha de Apoio para obter assistência 
imediata. As reclamações sobre produtos defeituosos feitas 
dentro do período de garantia de 3 anos serão reparadas 
ou substituídas gratuitamente, desde que tenha em sua 
posse um comprovativo de compra satisfatório (guarde 
cuidadosamente o talão ou recibo de compra!). Esta situação 
não afeta os seus direitos legais. No entanto, tenha em 
conta que a garantia se tornará nula se o produto tiver sido 
deliberadamente danificado, mal utilizado ou desmontado.

GERAIS
LER COM CUIDADO ANTES DE UTILIZAR. 
MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA.

EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO
 

Os produtos que possuem este símbolo utilizam corrente 
contínua.

SEGURANÇA
Leia e siga as instruções de segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
De modo a evitar danos ao seu aparelho, aconselhamos 
que leia todas as informações de segurança e instruções de 
funcionamento antes de utilizar esta Sistema de Festa e Karaoke. 

1. Não deixe cair, desmonte, abra, esmague, dobre, 
deforme, perfure, triture, coloque no micro-ondas, incinere, 
pinte ou insira objetos estranhos no interior do aparelho.

2. Não exponha a Sistema de Festa e Karaoke a condições 
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de elevada humidade nem a submerja em líquidos. 
Mantenha a coluna sempre seca.

3. Mantenha sempre o produto fora do alcance de  
bebés e crianças, de modo a evitar situações 
potencialmente perigosas.

AVISO 
1. Não utilize ou armazene este aparelho em locais com 

temperaturas elevadas ou potencialmente perigosos.
2. Não exponha o aparelho à chuva.
3. Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.
4. O aparelho está equipado com uma bateria recarregável; 

para evitar explosões, não a exponha ao fogo. 
5. Para aumentar a vida útil da bateria, carregue e utilize a 

Sistema de Festa e Karaoke aproximadamente uma vez 
por mês.

6. Uma bateria com carga baixa pode resultar numa 
diminuição da distância de transmissão Bluetooth ou no 
desligamento da coluna. 

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

Sistema de Festa 
e Karaoke

Cabo micro USB

Microfone com fios

Manual do utilizador

Cabo de áudio

Cartões de garantia
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DESCRIÇÃO DO PAINEL
 

1. Luz LED Disco – Mantenha premido o botão Mode 
(Modo) para ligar/desligar a luz LED Disco. A luz Disco 
acompanha o ritmo da música emitida pela coluna. A luz 
Disco desliga-se quando o volume de som estiver definido 
para 2 ou menos. 

2. Visor LED – Mostra a seleção e ligações atuais.
3. Entrada AUX – Pode utilizar um cabo estéreo de 3,5 mm 
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para ligar um reprodutor de CD ou MP3, smartphones ou 
outras fontes de áudio.

4. Indicador de carregamento – Acende-se durante 
o carregamento da coluna. Depois de concluído o 
carregamento, a luz apaga-se.

5. Entrada de carregamento – Utilize o cabo micro USB 
(incluído) para carregar o aparelho. 

6. Controlo de volume da música – Utilize o botão giratório 
para ajustar o volume de música (0-30 no visor LED).

7. Controlo de volume Eco – Utilize o botão giratório para 
ajustar o volume Eco do microfone.

8. Controlo de volume do microfone – Utilize o botão 
giratório para ajustar o volume do microfone. 

9. Botão Ligar/Desligar – Mantenha premido este botão 
para ligar ou desligar a Sistema de Festa e Karaoke. 

10. Botão Modo – Prima uma vez para alterar o modo; 
mantenha premido para ligar ou desligar a luz LED Disco. 

11. Botão Atrás/Anterior – Prima para voltar à faixa anterior.
12. Botão Play/Pausa – Prima este botão para reproduzir a 

música ou pausar a sua reprodução.
13. Botão Frente/Seguinte – Prima para avançar para a  

faixa seguinte.
14. Entrada Cartão Micro SD – Reprodução de música a 

partir do cartão Micro SD inserido.
15. Entrada USB – Reprodução de música a partir da unidade 

USB inserida.
16. Entrada do Microfone – Entrada 6,35 mm (1/4”)  

para microfone.
17. Coluna integrada. 
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18

18. ON/OFF – Permite ligar/desligar o microfone.
 
FUNCIONAMENTO DA SISTEMA DE FESTA E KARAOKE
LIGAR
Mantenha premido o botão de ligação. O visor LED irá 
acender-se. Para desligar a Sistema de Festa e Karaoke, volte 
a manter premido este botão.

CARREGAMENTO
A Sistema de Festa e Karaoke tem uma bateria recarregável 
incorporada. Ligue o cabo micro USB (incluído) à Sistema 
de Festa e Karaoke e a um carregador USB/entrada USB 
de um computador. Durante o carregamento a luz LED de 
carregamento ficará acesa. Quanto o carregamento estiver 
concluído a luz LED de carregamento apaga-se.

Durante o carregamento, pode continuar a utilizar a Sistema 
de Festa e Karaoke. 
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EMPARELHAMENTO BLUETOOTH
Quando ligar o seu telemóvel/tablet à Sistema de Festa e 
Karaoke pela primeira vez, deverá seguir as instruções em baixo.

CONFIGURAÇÕES

1. Prima o botão POWER 
(Ligar/Desligar) para ligar a 
Sistema de Festa e Karaoke.

3. Ative a opção 
Bluetooth no seu 
telemóvel ou tablet.

2. Aceda às 
configurações do  
seu telemóvel.

4. Pesquise o nome do 
dispositivo Bluetooth: ENV-
1668 na lista e selecione-o.

ENV-1668

CONFIGURAÇÕES
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5. Se o emparelhamento 
for concluído 
corretamente, o ícone 
Bluetooth deixará de 
piscar no visor LED.Agora, 
já poderá reproduzir 
música do seu telemóvel 
ou tablet para a Sistema 
de Festa e Karaoke.

6. Ajuste o volume com 
o botão giratório  
de volume. 

Nota: Para ligar um novo dispositivo, terá primeiro de 
desligar a atual ligação Bluetooth.

Nota: Quando é ligada, a Sistema de Festa e Karaoke 
irá emparelhar-se automaticamente com quaisquer 
dispositivos Bluetooth previamente emparelhados.

Nota: Não se esqueça de ativar o som do seu telemóvel ou 
tablet quando estiver a transmitir para a Sistema de Festa 
e Karaoke.

LUZES LED DISCO
Mantenha premido o botão Mode (Modo) para ligar/desligar 
a luz LED Disco. As luzes Disco irão piscar e/ou mover-se ao 
ritmo da música.
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MICROFONE
Insira o cabo de microfone de 6,35 mm no entrada MIC da 
Sistema de Festa e Karaoke. Coloque o botão de microfone na 
posição ON (Ligado). O som do microfone poderá agora ser 
ouvido através da Sistema de Festa e Karaoke. Utilize o botão 
giratório Mic Vol para ajustar o volume do microfone.

ECO DO MICROFONE
Quando utilizar o microfone, poderá ajustar o botão giratório 
Echo Vol para adicionar um efeito de eco ao som emitido 
através do microfone. 

ENTRADA AUX
Pode ligar o seu telemóvel/tablet/reprodutor de CD/sistema 
de som à Sistema de Festa e Karaoke com o cabo áudio de 
3,5 mm (incluído). 

Só será possível aceder ao modo AUX com um cabo áudio 
de 3,5 mm ligado à entrada AUX.

MODO USB/CARTÃO MICRO SD
Pode ligar uma unidade USB ou um cartão Micro SD para 
reproduzir ficheiros de áudio MP3.

Nota: Compatível com USB e cartões Micro SD até 32 GB

Nota: Compatível com ficheiros de áudio MP3

ALTERNAR MODOS
Para alternar entre os modos AUX, Bluetooth, USB ou Micro SD, 
prima brevemente o botão Mode (Modo).

Nota: Para aceder aos modos AUX, USB e Micro SD,  
será necessário ligar um cabo ou dispositivo à  
respetiva entrada. 



ENV-1668
12   300 500 462       hotline@visonic.es       www.visonic.es 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Nunca utilize um solvente de limpeza forte, qualquer tipo de 
escova ou objetos aguçados. Podem danificar a superfície 
do produto.

Nunca mergulhe o produto em água.

Limpe o produto com um pano húmido. Certifique-se de 
deixar todas as partes secarem antes de utilizar o produto. 

ARMAZENAMENTO
Quando não for utilizar o produto durante um período 
prolongado, é recomendado que carregue totalmente a 
bateria antes de o armazenar e, depois, carregue a bateria a 
cada 3 meses. Isto irá proteger a bateria contra danos. 

Mantenha o produto afastado da luz solar direta e guarde-o 
a uma temperatura ambiente.

ESPECIFICAÇÕES
Número do modelo: ENV-1668
Potência de saída RMS: 20 Watts
Tensão de entrada: USB 5V  2A
Bluetooth 4.2 com alcance até 10 metros
Frequência do Bluetooth: 2402 MHz-2480 MHz
Potência EIRP (máx.): 4,63 dBm para BT 
Impedância do altifalante: 4 Ohms
Entrada AUX 3,5 mm
Luz de Festa: 4 LED (3 LED RGB e um LED amarelo), total de 4 W
Bateria de lítio recarregável integrada: 2 x 3,7V  2000 mAh 7,40Wh 
Entrada para microfone 6,35 mm e controlo de volume do microfone
Tempo de reprodução com as luzes ligadas: 5-7 horas
Tempo de reprodução com as luzes desligadas: 7-9 horas
Tempo de carregamento: aproximadamente 3-3,5 horas
Compatível com USB e cartões Micro SD até 32 GB 
Tamanho: 19 x 17,5 x 26,5 cm 
Peso: 2,1 kg  
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GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Problema Causa Solução

Não está a 
carregar

O cabo USB 
não está 
corretamente 
ligado à entrada 
USB na parte 
lateral da coluna 
ou do carregador 
USB/PC.

Ligue o cabo 
USB (incluído) à 
entrada micro 
USB da coluna.

Certifique-
se de que a 
extremidade 
USB do cabo 
está ligada a 
um carregador 
USB ou a um 
computador.
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Problema Causa Solução

Não está a 
carregar

A tomada elétrica 
não está a 
funcionar

Ligue outro 
dispositivo à 
tomada elétrica 
para confirmar 
que esta está a 
funcionar. Se utilizar 
a entrada USB de 
um computador, 
certifique-se de 
que o computador 
está ligado.

O cabo de 
alimentação 
USB não está a 
funcionar.

Verifique se o cabo 
de alimentação 
USB está a 
funcionar com 
outro dispositivo 
que utiliza 
carregamento 
USB ou outro cabo 
micro USB.

O aparelho não 
emite som

A bateria está 
descarregada.

Recarregue o 
aparelho.

A Sistema de 
Festa e Karaoke 
não está ligada 
ao dispositivo 
Bluetooth.

Consulte 
o capítulo 
“Emparelhamento 
Bluetooth” para 
ligar a Sistema de 
Festa e Karaoke.
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Problema Causa Solução

O aparelho não 
emite som

O volume está 
demasiado baixo.

Aumente o 
volume do 
seu dispositivo 
Bluetooth.

Aumente o 
volume de som 
da Sistema de 
Festa e Karaoke.

Não é possível 
ligar a Sistema de 
Festa e Karaoke

O dispositivo 
Bluetooth está 
desligado.

Ligue o dispositivo 
Bluetooth.

A função Bluetooth 
está desligada no 
seu telefone.

Ligue a função 
Bluetooth no seu 
telefone.

A versão Bluetooth 
não é suportada.

Utilize um dispositivo 
Bluetooth diferente.

A Sistema de Festa 
e Karaoke não está 
configurada para 
o modo Bluetooth.

Prima o botão 
Modo para 
selecionar o 
modo Bluetooth.

O som é de má 
qualidade 

O dispositivo 
Bluetooth está 
próximo do limite 
máximo do 
alcance da Sistema 
de Festa e Karaoke.

Aproxime o 
seu dispositivo 
Bluetooth da 
Sistema de Festa 
e Karaoke.
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Problema Causa Solução

A Sistema de 
Festa e Karaoke 
pede uma 
palavra-passe 
ao efetuar o 
emparelhamento

Nalguns dispositivos 
mais antigos, é 
possível que lhe 
seja solicitada uma 
palavra-passe de 
acesso.

Digite "0000" para 
ligar a Sistema de 
Festa e Karaoke.

 

Declaração de conformidade: (Veja o documento fornecido.) Os
produtos marcados com este símbolo cumprem todos os regulamentos

aplicáveis da comunidade do Espaço Económico Europeu. 

RECICLAGEM CORRETA DE LIXO ELETRÓNICO
Equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) contêm materiais, 
peças e substâncias que podem ser perigosos para o ambiente 
e prejudiciais para a saúde se os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEE) não forem eliminados 
corretamente. Equipamentos elétricos e eletrónicos marcados 
com o logótipo REEE (conforme mostrado à esquerda) não 
devem ser eliminados juntamente com os restantes resíduos 
domésticos. Contacte as Autoridades Locais pertinentes para 
obter detalhes sobre as opções de reciclagem disponíveis na 
sua área.

Este símbolo na bateria ou na embalagem indica que a bateria 
fornecida com este produto não deve ser tratada como lixo 
doméstico. A reciclagem dos materiais contribuirá para a 
conservação dos recursos naturais. Contacte o Departamento 
de Eliminação de Resíduos da sua Autoridade Local, pois 
poderão fornecer detalhes sobre as opções de reciclagem 
disponíveis na sua área.
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Selecione os resíduos da forma mais eficiente possível. Utilize as 
opções de reciclagem disponíveis na sua área.

Importado por: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, 
Dinamarca.

Data de emissão: 2021/8

Versão: ENV-1668



Declaração UE de Conformidade (DoC) 
 
Nós 
Nome da empresa: Accession ApS 
  

Endereço: Vandmanden 34, Aalborg, Denmark 
  

Código postal: 9200 
  

Cidade: Aalborg 
  

Número de telefone: +45 7026 6696 
  

Endereço de e-mail:
  

doc@accessionx.com 

 
Declaramos que este documento é emitido sob nossa inteira responsabilidade e diz respeito ao seguinte produto: 
Modelo do Aparelho/Produto:  Party Speaker 
  

Tipo: 1668 (FY-38) 
  

Lote: PO-1668 
  

Número de série: N/A 
 
Objeto desta declaração: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a correspondente legislação de harmonização da UE: 

RED 2014/53/EU  2011/65/EU RoHS Directive & amendment 
directive 2015/863/EU 

REACH 1907/2006   
  

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificações técnicas: 

EN 62368-1:2014 + A11:2017  EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

EN 55032:2015 + A1:2020, Class B  EN 62479:2010 

EN 55035:2017 + A11:2020  EN 50663:2017 

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 
(2020-09) 

 For RoHS: EN 62321-5:2014; EN 62321-4:2014 + 
A1:2017; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-2:2014; 
EN 62321-1:2013; EN 62321-6:2015; EN 62321-7-
1:2015 

  
   

Entidade notificada (quando aplicável):  Identificação de quatro dígitos da entidade 
notificada: 

N/A   
 

Informação adicional: 
  N/A 
Assinado por e em nome de: 
Aalborg, Denmark     2021-09-13   Jian Zhou, Buying Director 
Local de emissão  Data de 

emissão 
 Nome, função, assinatura 

 






