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1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01 Caixa de som Linha Go!Power
01 Fonte de alimentação

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto pela primeira vez, nela estão contidas as 
informações fundamentais para uma boa utilização do produto. É altamente recomendado guarda-lo para futuras 
consultas.

GO!POWER100GO!POWER200GO!POWER300

CONEXÃO DE ENTRADAMicro-SD / USB / 2x P10 / Aux

FUNÇÕESFM / Bluetooth / Aux / USB / Micro-SD / Iluminação

ALTO FALANTE10” + 1”12” + 1”12” + 1”

POTÊNCIA RMSW04 W02 W02

EQUALIZAÇÃOVolume geral, Volume mic, Grave, Agudo, Delay, Eco

BATERIAV1. 11 / HA m0002 V4. 7 / HA m0002

DIMENSÕES333 x 312 x 496371 x 341 x 554420 x 348 x 638

FONTE DE ALIMENTAÇÃOA5. 1 , CDV5. 31 A1 , CDV9 

RESPOSTA DE FREQUÊNCIAz HK51~z H07 z HK51~z H09

RELAÇÃO SINAL RUÍDO≥60dB

 que-se de que a fonte conectada esteja correta de acordo com os 
requisitos da caixa de som.

• Evite bater ou molhar o produto.
• Transporte o aparelho com o máximo de cuidado, evitando quedas ou qualquer tipo de impacto.
• Para limpeza, utilize um tecido macio e seco. Nunca use solventes, tais como: álcool, benzina ou thinner, 

 car o aparelho. Não opere o produto em ambiente exposto a chuva, umidade ou 
calor excessivo.

 que-se de que o produto está desligado e limpe-o com pano 
seco.

• Para prevenir choques elétricos ou acidentes, não abra o painel traseiro.
 cado de assistência técnica autorizado 

 cado da garantia. A abertura do aparelho 
ou adulteração dos circuitos internos eliminará a garantia.

ADVERTÊNCIA: O uso de equipamentos sonoros em potência superior a 85 (oitenta e cinco) 
decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei 11.291/2006). 

4. ESTRUTURA

04.01 - Go!Power100

1. Volume do mic/Menu do Mic (Aperte o 
botão para selecionar o menu do mic).
2. Entrada P10
3. Micro-SD
4. USB
5. Ligar/Modo
6. Modos de iluminação
7. Voz

8. Retroceder faixa
9. Tocar/Pausar faixa
10. Avançar faixa
11. Entrada Auxiliar
12. Indicador LED de bateria
13. Entrada da fonte de energia
14. Volume/Equalização (aperte o botão para 
selecionar o modo de equalização)
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Instrução de uso:
Aperte por aproximadamente 2 segundos o botão power para ligar a caixa de som, pressionando normalmente, você 
poderá alternar os modos.

05.01. Linha
• Insira o cabo auxiliar na entrada de linha.
• Selecione o modo LINE para ativar a entrada de linha
• Utilize o knob do volume geral para aumentar e diminuir o volume.

05.02. USB/SD
• Insira o seu dispositivo USB ou Micro-SD na sua respectiva entrada
• Selecione o modo USB para ativar as entradas de dispositivos móveis.
• Pressione para      pausar ou iniciar as músicas.
• Pressione para avançar      para avançar a faixa e para       retornar a faixa.

4. ESTRUTURA

5. MODOS

04.02 -  Go!Power200 / Go!Power300

1. Volume do mic/Menu do Mic (Aperte o 
botão para selecionar o menu do mic)
2. Ajuste de Eco
3. Ajuste de Delay
4. Entrada de P10
5. Micro-SD
6. USB
7. Liga/Modo
8. Modos de iluminação
9. Ajuste P10
10. Voz

11. Retroceder faixa
12. Tocar/Pausar Faixa
13. Avançar faixa
14. Entrada Auxiliar
15. Entrada da fonte de energia
16. Indicador LED de bateria
17. Ajuste de agudo
18. Ajuste de Grave 
19. Volume geral/Equalização (aperte 
o botão para selecionar o modo de 
equalização)
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05.03. Bluetooth
• Selecione o modo BLUE para ativar o bluetooth e ativar o modo de pareamento da caixa de som.

 gurações do seu aparelho que será pareado e busque a opção ativar bluetooth para pesquisar os 
dispositivos e sincronize seu aparelho com a “Go!Power”.
• Utilize o aparelho sincronizado para reproduzir as músicas que desejar.
• Pressione para pausar ou iniciar as músicas.
• Utilize o volume geral para aumentar ou diminuir o volume.
• OBS.: O volume também pode ser alterado pelo dispositivo que reproduz o som.

 que no item 6 para consultar os funcionamentos 
disponíveis.

05. 04. FM
• Selecione o modo FM para ativar a rádio FM.
• Pressione por aproximadamente 2 segundos o botão     para fazer as buscas de estação.

 nalizado, utilize o botão      e/ou     para selecionar as a estação desejada.

6. APLICATIVO

Para utilizar o aplicativo bônus que a caixa de som oferece, favor, instale o APK disponível no site: 
Lembrando, há versões de smartphones que podem não funcionar a sincronização do dispositivo.

Telas do aplicativo 
1. Reprodutor de áudio 
2. Sincronização Bluetooth
3. USB
4. Line

5. Iluminação
6. Equalização
7. FM
8. Micro-SD

Controle pelo seu celular!! Baixando o aplicativo Speaker Pro no Google 
Play ou na Apple Store você terá acesso as funções da Go! Power  e aos 
modelos exclusivos de iluminação.
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6. APLICATIVO

1 – Player Bluetooth
 Na função Player Bluetooth você pode reproduzir suas músicas da biblioteca diretamente pelo 
aplicativo, nela estão disponíveis as funções de retroceder faixa, play, pausar, avançar, repetir e 
o modo aleatório.

02- Bluetooth 
Além do bluetooth padrão que você deve parear a caixa de som com o celular, para funcionar 
o aplicativo, você deve entrar na função Bluetooth para parear com a caixa de som com o 
aplicativo.
Basta pressionar para buscar e parear com a caixa de som disponível.

03-USB
Quando a caixa estiver com um dispositivo USB plugado, com o aplicativo sintonizado, é capaz 
de controlar as faixas através do menu USB pelo próprio aplicativo. nela estão disponíveis as 
funções de retroceder faixa, pausar, play, avançar, repetir e o modo aleatório

04-Line 
Quando a caixa estiver conectada com um cabo auxiliar, pelo aplicativo será possível manter 
esta saída de áudio ativada ou desativada.

05-Luz
 s de modo de operação da iluminação.

Os modos disponíveis são: 
Arco íris, Arco Íris Solar, Pulsação colorida, Pulsação Vermelho, Pulsação Verde, Pulsação Azul, 
Alarme, Flash, Respiração, Natureza, Pôr do Sol e Música (o Led funcionará de acordo com a 
música)

06-EQ
No modo Equalização, o usuário pode ajustar as equalizações, tanto do som principal quanto do 
microfone conforme sua preferência através dos knobs e botões de ajustes.

07-FM
Pelo aplicativo, você pode ter acesso total as estações de rádio da sua região, basta selecionar as 
estações disponíveis para usufruir a função de rádio na caixa de som.
Pressione                  para fazer a busca manual
Pressiona A e V para ajustar a frequência do rádio

 gurados 
nos botões da esquerda.
Utilize o knob TUNER para ajustar a frequência da rádio com maior facilidade.

08 – Micro SD
Quando a caixa estiver com um dispositivo Micro SD plugado, com o aplicativo sintonizado, 
é capaz de controlar as faixas através do menu Micro SD  pelo próprio aplicativo. nela estão 
disponíveis as funções de retroceder faixa, pausar, play, avançar, repetir e o modo aleatório

Hayonik Ind. e Com. de Prod. Elet. Ltda. | CNPJ: 02.216.111/0001- 04
  anihC :megirO - RP - anirdnoL – 022-13068 :peC |  A 514 ,anirdnoL avoN .vA

Fone: (43) 3377-9800 | E-mail: hayonik@hayonik.com.br | Visite o nosso site: www.hayonik.com.br

ADVERTÊNCIA!
ESTE APARELHO PROPAGA 
ONDAS SONORAS ACIMA 

DE 85 DECIBÉIS PODENDO 
CAUSAR DANOS AUDITIVOS. 

NR15-ANEXO 1ATENÇÃO!
RISCO DE CHOQUE 

ATENÇÃO!
NÃO DESCARTE EM LIXO

COMUM ENCAMINHE 
PARA A COLETA SELETIVA 

CUIDADO!
NÃO REMOVA A TAMPA

OU PAINEL, TENSÃO 
PERIGOSA.

APENAS USO
INTERNO.

GARANTIA 

1. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:
A Hayonik garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias (já inclui garantia legal, Art.26, 

 scal. Para que as condições de garantia aqui previstas tenham validade é indispensável que 
 ssionais 

 scal para a validação do mesmo.

2. LIMITES DA GARANTIA:
 cada as seguintes hipóteses:

 utuação excessiva 
ou qualquer outro dano, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, superaquecimento ou curto circuito nas 
saídas de áudio.
B) Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções.
C) Em caso de ajuste interno ou conserto realizado por pessoas ou assistências técnicas que não forem credenciadas/autorizadas 
pela Hayonik;
D) Casos de sinais de violação do lacre externo ou interno, em condições consideradas impróprias a delicadeza do equipamento.
E) Quando os componentes originais, peças e acessórios sejam alterados ou substituídos por outros não homologados ou 
fornecidos pela Hayonik, tais como: fontes, cabos de energia, peças internas, entre outros não genuínos.

3 .TERMOS GERAIS:
A Hayonik não se responsabiliza em atender o consumidor/comprador gratuitamente ou remunerada mente em cidades que não 
possuam o serviço autorizado da mesma. Neste caso o cliente deve encaminhar o produto diretamente ao fabricante, devendo 

  ciente proteção durante o transporte de ida e volta. 
A Hayonik não se responsabiliza por despesas de embalagem, frete ou transporte de mercadoria em garantia, sendo estas de 
responsabilidade do consumidor. Caso o produto não esteja em acordo com tais normas, ele será devolvido imediatamente.

Local da Compra: ____________________________________________________________________________________________ 

N° N.F.: _____________________________________________________________________________________________________

Fone: ______________________________  Cidade: ______________________________________________________  UF: ______

Nome do Cliente: ____________________________________________________________________________________________

End.: ______________________________________________________________________________________________________

Cidade: ____________________________________________________  UF: __________   Data: _________/_________/_________

Email: _____________________________________________________________________________________________________

Defeito Reclamado: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Este produto contém a placa BL9801-M, código de homologação Anatel 05806-18-11244

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não 
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”


