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Precauções e instruções de segurança
1. Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e
bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na
utilização de de sua caixa de som.
2. Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco. envolvidas
na operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso do
usuário.
3. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ﬁcar longe
do alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asﬁxia e outros acidentes que
esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.
4. Certiﬁque-se que as tomadas a serem utilizadas estejam em bom estado e evite usar
extensões, tomadas múltiplas e/ou adaptadores. Uso de acessórios pode prejudicar o
aparelho, além do risco de ocasionar acidentes elétricos.
5. Não ligue sua caixa de som se o cabo de alimentação estiver daniﬁcado. Quando isso
acontecer, procure uma Assistência Técnica Autorizada para a troca.
6. Não submergir o cabo de alimentação e o plugue em água ou outro líquido.
7. Nunca permita que o cabo de alimentação ou o plugue entrem em contato com
superfícies quentes ou cortantes.
8. Nunca desligue a caixa de som puxando o cabo de alimentação.
9. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à
utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua
segurança.
10. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam
brincando com o aparelho.
11. Nunca limpe o aparelho com líquidos inﬂamáveis ou abrasivos.

VOLUME (MIC): Gire o botão para ajustar o nível do volume do microfone.
ECO (MIC): Gire o botão para ajustar o eco do microfone.
BASS: Gire o botão para ajustar o nível master bass.
TREBLE: Gire o botão para ajustar o nível de agudos master.
MASTER VOL / VOLUME: Gire o botão para ajustar o nível de volume principal.
MIC IN: (entrada de microfone): Conecte o microfone com ﬁo com conector de ¼ ”a este
soquete.
POWER (chave liga / desliga): chave principal ON / OFF para o alto-falante.
(Nota: O carregamento da bateria é independente do estado LIGADO / DESLIGADO do
interruptor de alimentação)
LED (interruptor / )LIGHT SW: Interruptor ON / OFF para o show de luzes LED do alto-falante
do woofer
12V BATTERY IN (interface de bateria externa de 12V): Conecte o carregador externo de
12V como fonte de energia alternativa; por favor, veriﬁque cuidadosamente a polaridade de
entrada antes de conectar.
LINE IN (AUX IN) (interface de áudio externo): entrada estéreo de 3,5 mm para conectar
dispositivos de áudio externos. Você pode conectar seu Smartphone / Tablet como fonte
externa de música com um cabo de entrada de linha de 3,5 mm.
USB / MICRO SD (TF) Leitor de cartão: Insira a unidade de cartão USB / MICRO SD (TF)
com o arquivo MP3 nesta porta.
ANT: Antena para microfone / rádio sem ﬁo, certiﬁque-se de que a antena esteja estendida
enquanto o modo microfone / rádio estiver em operação.
DC-IN: DC15V Entrada do adaptador de alimentação, POR FAVOR, USE SOMENTE O
ADAPTADOR AC INCLUÍDO FORNECIDO NO PACOTE.

12. Se a sua caixa de som sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de
funcionamento, acione a Assistência Técnica Autorizada Gallant. Em hipótese alguma
tente desmontar e reparar a caixa de som. Toda a substituição de alguma peça
daniﬁcada deve ser realizada somente através do serviço autorizado Gallant.

LUZ VERMELHA = Bateria Carregando

13. Nunca utilize o cabo de alimentação para puxar e tracionar sua caixa de som.

LUZ VERDE = Bateria CHEIA

14. Não use o topo da sua caixa de som como local para armazenar outro aparelho,
materiais ou líquido.

CHAR - indicador de bateria carregando (conforme modelo)
LOW - indicador de bateria baixa (conforme modelo)
FULL - indicador de bateria cheia (conforme modelo)
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⇌(Key MODE): Botão com função para alternar entre diferentes fontes de audio -

Tecla: Pressione este botão para reproduzir / pausar a música.

LINE-IN / modo Bluetooth / modo FM (modo de rádio) / MP3 player

Alternar modo de idioma: segure esta tecla por 2 segundos para alternar entre o modo de
idioma chinês / inglês.

Prompt de voz (ligado / desligado): segure este botão por 2 segundos para ativar /
desativar a função de ativação / desativação do prompt de voz.
● tecla (grave e reproduza a gravação):

Tecla: Pressione para a próxima música.
Segure este botão por 2 segundos para "Avançar rapidamente" a música quando você toca a
música através de USB / MICRO SD (TF) CARD PLAYER

Registro:
• Insira uma unidade de cartão USB / MICRO SD (TF) no alto-falante

Tecla: Pressione para a música anterior.

• Conecte seu microfone ao produto com um conector de ¼ ”ou conecte o
microfone sem ﬁo com a embalagem

Segure este botão por 2 segundos para "retroceder rapidamente" a música quando você toca
a música pelo USB / MICRO SD (TF) CARD PLAYER

• Pressione e segure o botão por 2 segundos.
• O alto-falante anunciará “Starting Recording” para indicar o início da
gravação
• Pressione o botão para parar a gravação.

OPERAÇÃO GERAL: CARTÃO USB / MICRO SD (TF)
• Formate o drive USB / MICRO SD (TF) para o sistema de arquivos FAT-32

• Um registro em formato WAV será criado no cartão USB / MICRO SD (TF)

• Certiﬁque-se de que nenhum outro tipo de arquivo além de mp3 esteja na unidade de
cartão USB / MICRO SD (TF).

Reprodução

• Conecte o drive USB / MICRO SD (TF) no alto-falante

• Pressione e acione (não segure) o botão ● para entrar no modo de
reprodução de gravação

• O arquivo MP3 será reproduzido automaticamente pelo produto
• Use os botões no painel traseiro para navegar pela música na unidade USB / MICRO
SD (TF) Card.

• Gravação na pasta “RECORD” do cartão USB / MICRO SD (TF) será
reproduzida e colocada em loop

Tecla: Pressione este botão para reproduzir / pausar a música.

• Pressione next / previous para navegar pela gravação

Tecla: Pressione para a próxima música.

REPETIR (reprodução repetitiva e prioridade do microfone): pressione para selecionar
o modo de repetição.

Segure este botão por 2 segundos para "Avançar rapidamente" a música quando você toca a
música.

Mic Pri: segure este botão por 2 segundos para ativar / desativar a prioridade do
microfone sobre a função de música.

Tecla:Pressione para a música anterior.

GT VOL - volume da guitarra

Segure este botão por 2 segundos para "retroceder rapidamente" a música quando você toca
a música.

GT IN - entrada para guitarra

REPETIR (reprodução repetitiva): pressione para selecionar o modo de repetição.
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OPERAÇÃO GERAL: MICROFONE SEM FIO
• Insira a bateria no microfone sem ﬁo e veriﬁque se a polaridade da bateria
está correta
• Ligue o interruptor do microfone para “ON”.
• Por favor, estenda a antena no alto-falante e faça-o verticalmente para cima
para melhor recepção.
• Ajuste o botão de volume do microfone no alto-falante para desejar volume
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• Reproduza música no seu smartphone / tablet e o áudio será transmitido para o altofalante
OBSERVAÇÃO no modo Bluetooth
• Certiﬁque-se de que o seu smartphone / tablet é compatível com o perﬁl de áudio
Bluetooth A2DP.
• Você pode usar o botão do painel do MP3 player para navegar pela música
Bluetooth.
Tecla: Pressione este botão para reproduzir / pausar a música.

NOTA no microfone
• Certiﬁque-se de que os microfones sem ﬁo sejam operados dentro da
distância efetiva do alto-falante a 30 m,
• Mantenha distâncias de 5-15 cm entre o microfone e os lábios para um
melhor desempenho
• O indicador LED no microfone ﬁcará vermelho quando o nível de energia
estiver baixo, substitua por uma bateria nova

Pressione para a música anterior.
Pressione para a próxima música

OPERAÇÃO GERAL: MODO RÁDIO FM
• Gire o alto-falante para ON e pressione o botão “●” para entrar no modo “FM” (radio
mode).

• Use somente o microfone sem ﬁo incluído no pacote do alto-falante.
• Quando o alto-falante anunciará “radio mode” para indicar uma conexão bem
sucedida.
OPERAÇÃO GERAL: MICROFONE COM FIO

Pressione este botão para “varrer automaticamente” as estações

• Insira o microfone com ﬁo em “MIC IN”

Pressione para a estação anterior.

• Ligue o interruptor do microfone para “ON”.

Pressione para a próxima estação.

• Ajuste o botão de volume do microfone no alto-falante para desejar volume.

OPERAÇÃO GERAL: MODO BLUETOOTH
• Ligue o alto-falante e pressione o botão “●” para entrar no modo “Bluetooth”.

Atenção!

• Ligue a conectividade Bluetooth do seu dispositivo smartphone / tablet e
pesquise pelo nome de dispositivo

manual acarreta na perda da garantia.

A utilização do produto em desacordo com as orientações deste

• Clique no dispositivo para conectar o dispositivo
• Quando a conexão Bluetooth é estabelecida, o alto-falante anunciará o
“Modo Bluetooth” para indicar uma conexão bem-sucedida
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A Gallant estabelece 1 ano de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da
data de emissão da nota ﬁscal, conﬁrmando a qualidade de nossos produtos e respeito ao
cliente.
A.

Se você notar qualquer defeito de fabricação, no prazo de 07 dias, após a
compra, poderá devolver e solicitar a sua substituição diretamente com o
revendedor.

B.

Durante o período de garantia as peças com defeito de fabricação serão
trocadas sem ônus para o cliente.

C.

A Garantia não cobre as seguintes situações:
I. Os casos em que o aparelho apresentar defeito devido ao uso inadequado.
II. A garantia não cobre defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de
fase na rede e quando o aparelho for ligado em tensão inadequada.
III. Peças substituídas por técnicos não autorizados
IV. Aparelhos que sofreram ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira
ou resíduos excessivos.
V. Os direitos de garantia cessam automaticamente se o comprador estiver
inadimplente
VI. Quando o aparelho for atingido por incêndio, terremoto ou outro quaisquer
causas fortuitas de força maior.
VII. Quando se expirar o período de Garantia.
VIII. Quando o Certiﬁcado de Garantia não for completamente preenchido com
a data da compra, o nome do cliente, o nome do revendedor e os dados da
Nota Fiscal de compra.
IX. Atendimento à domicílio: se for necessário a visita do técnico na residência
do consumidor, o mesmo deverá consultar a autorizada sobre a taxa de visita,
ﬁcando sob a responsabilidade do consumidor o pagamento da mesma.
X. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do
aparelho à autorizada, ﬁca a cargo do consumidor as despesas de transporte.


D.

E.

Local onde a Garantia deve ser executada:
I. Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência
Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade ou entre em
contato com o SAC;
II. Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência
Autorizada;
III. O aparelho quando encaminhado para a Assistência Técnica deverão estar
acompanhados da Nota Fiscal e deste Certiﬁcado.
Recomendações Especiais:
I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da
instalação do aparelho;
II. Certiﬁque-se a que voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho;
III. Para sua tranquilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia,
juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto.

GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA
Em caso de u lização da garan a, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota
Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência
ou para efe vação da troca do aparelho em garan a.

MODELO:_________________________________CÓDIGO:______________________
NOME DO CLIENTE:_______________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________________
CIDADE:____________________________________ESTADO:_____________________
CEP: _________________ FONE: (____)_______________OU(____)________________
LOCAL DA COMPRA: ______________________________________________________
DATA DA COMPRA: _____________________ N.F. Nº:____________________________

Atenção!
Para efeitos de garan a, mantenha junto a este cer ﬁcado a nota ﬁscal de compra.

Obrigado por escolher a GALLANT!
CONTATOS SAC GALLANT

0800 741 40 40
SAC@GALLANT.VC

WWW.GALLANT.VC
Nota!
Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI. reservase o direito de introduzir modiﬁcações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem
que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produto
anteriormente fabricado, assim como alterar a relação de Assistência Técnica
sem prévio aviso.

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informá ca EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS
CNPJ 08.584.116/0001-27
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados
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