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6. CONTROLE REMOTO

1.  Tecla liga e desliga. Liga ou desliga o módulo
USB/Bluetooth/FM/SD

2. Tecla stop. Para de tocar a faixa de música
quando esta modo USB/SD

3. Tecla mudo, quando pressionada o aparelho
fi cará mudo, até que seja pressionada 
novamente

4. Tecla modo de operação.Seleciona USB/
Bluetooth/FM/SD

5. Tecla repeat. Quando pressionada repete
a faixa atual, pressione novamente para 
desabilitar a função 
repeat

6. Tecla do equalizador, seleciona grave, pop, jazz,
clássica e country

7. Tecla previous: Em modo SD ou USB, quando 
pressionada retorna para a próxima faixa MP3/
WMA. Em modo FM, quando pressionada 
retorna para próxima estação de rádio 
memorizada anterior

8. Tecla Next: Em modo SD ou USB, quando 
pressionada avança para a próxima faixa MP3/
WMA. Em modo FM, quando pressionada 
avança para próxima estação de rádio 
memorizada anterior

9. Tecla Play/Pause. Em modo USB/SD pressione
para parar a reprodução da faixa, pressione 
novamente para continuar a reprodução. Em 
modo FM, quando pressionada o módulo 
irá buscar e memorizar todas as estações de 
rádios FM disponíveis

10.Tecla volume - .Pressione para diminuir o 
volume  

11.Tecla volume +.Pressione para aumentar o 
volume  

12 a 21. Teclas numéricas. Em USB ou SD, quando 
pressionado um número ou uma combinação 
de números, o módulo irá reproduzir a faixa de 
audio correspondente armazenada no cartão 
SD ou no dispositivo USB. No modo FM esta 
combinação de números será correspondente 
a estação já memorizada. Ou teclando a 
frequência da estação de radio desejada, irá 
direto para esta.

Exemplo.: Teclando 1021 será igual a 102,1  
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PARABÉNS POR SUA AQUISIÇÃO!

1. INTRODUÇÃO AO PRODUTO
Prezado consumidor,
Obrigado por escolher um produto Hayonik! Antes de utilizar

o seu Módulo MP3 leia atentamente o manual de instruções.
Esse manual possui informações fundamentais para uma boa
utilização do produto. Guarde-o para futura referência.
 A linha foi desenvolvida para proporcionar maior facilidade e 
funcionalidade no seu dia a dia.  
 Possui entrada USB, conexão bluetooth, rádio FM e entrada para 
cartão SD. Ideal para ser transportada a qualquer lugar.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
01 Módulo MP3 1000BT
01 Controle remoto
01 Manual de instruções
01 Fonte de alimentação

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

 3.1. DESEMPACOTAMENTO:

 Inspecione o aparelho com cuidado imediatamente após 
desempacotá-lo. Se você encontrar qualquer dano, notifique 
imediatamente seu fornecedor/representante. Somente o 
consignatário poderá fazer uma reclamação com a transportadora, 
por danos ocorridos durante o embarque. Assegure-se de 
guardar a caixa e todo material de empacotamento para inspeção 
da transportadora.  Se alguma vez você precisar enviar um 
equipamento de volta para a HAYONIK ou Assistência Técnica 
Autorizada você deve enviar somente na embalagem original de 
fábrica.

 3.2. MANUTENÇÃO:

 Nunca opere o produto em ambiente exposto a chuva, 
umidade ou calor excessivos. No caso de derramamento 
de líquidos, certifique-se de que o produto está desligado e 
limpe-o com pano seco. Não remova a tampa deste aparelho; 
há risco de estar exposto a voltagens perigosas. Solicite qualquer 
manutenção ao serviço qualificado de Assistência Técnica da 
Indústria Hayonik. A abertura do aparelho e/ou adulteração dos 
circuitos internos eliminará a garantia.

 3.3. CUIDADOS BÁSICOS:

 Evite expor o produto a ambientes com umidade ou calor 
excessivos, vibração e poeira.

 3.4. LIMPEZA:

 Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use 
solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner.

 3.5. TRANSPORTE: 

 Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando 
quedas ou qualquer tipo de impacto.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONECTORES DE SAÍDA RCA

AD2P COMPATIVEL COM PROTOCOLO 
BLUETOOTH AD2P

ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA 12 VDC 1
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5. INFORMAÇÕES GERAIS

1

Painel Frontal

Painel Traseiro

1. Painel USB / Bluetooth / FM / SD - Painel de entrada para 
USB,  cartão SD, Bluetooth e Rádio FM.
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2. Painel de Comandos - Controles play/pause, avançar/
voltar, volume e modo.

3. Chave de Força - Liga e desliga o aparelho

4. Entrada de Fonte  Externa - Fonte 12VDC 1A

5. Conectores de Saída -Saídas do tipo RCA destinadas a
emitir sinal de áudio . 

*ATENÇÃO 
PORTA USB EXCLUSIVA PARA PENDRIVES.
Não utilizar cabos para carregar ou transferir 
dados do celular ou demais produtos 
eletrônicos.


