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Parabéns!
Você acaba de adquirir um produto Bomber Speakers – Thomas KL Indústria de Alto-falantes S/A.
A equipe de Projeto e Desenvolvimento da Bomber desenvolveu esse produto, onde as últimas tecnologias no
assunto se harmonizam no produto, que você desfrutará a partir desse momento.
Muito obrigado por escolher o MYBOMBER. Favor ler com atenção este manual para operar corretamente o produto
e aproveitar ao máximo sua performance.
Precauções
• Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
• Evite danos provocados por quedas;
• Não desmonte, repare ou altere o produto por conta própria;
• Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo para evitar qualquer perigo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifique se o MYBOMBER está procurando por dispositivos, ou reinicie o
aparelho.
É possível que haja muitos equipamentos Bluetooth perto do MYBOMBER,
o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.

Falha ao tentar parear por
diversas vezes

•

O som está baixo ou
distorcido

•
•

Verifique o nível de volume de seu dispositivo e do MYBOMBER.
A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.

A música está
descontinuada

•

Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os
aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o MYBOMBER e seu
dispositivo Bluetooth.

O indicador do modo
Bluetooth não está ligado

•

Isso indica que a bateria do MYBOMBER acabou. Por favor, recarregue-a e
tente novamente.
Reinicie o MYBOMBER.

•

*Caso haja outro problema, consulte com um técnico de TI ou com a loja onde o produto foi adquirido.

Lembretes
• No caso de falhas anormais durante a operação do produto, desligue-o e remova o cabo USB para evitar
danos a caixa de som ou outros componentes;
• A distância da conexão Bluetooth vai ser afetada ou facilmente se desconectará quando a bateria estiver
acabando. Por favor, carregue o MYBOMBER rapidamente.

III.

COMO CONSERTAR
•

Manual do Consumidor – MYBOMBER

II.

Solução de Problemas
PROBLEMA

BOMBER SPEAKERS

I.

VII.

Especificações
Modelo: MYBOMBER;
Bluetooth: V3.0;
Área de alcance do Bluetooth: ≤ 10 metros;
Voltagem do cabo USB: DC 5V/500 mAh;
Bateria: 500 mAh de lítio;
Potência do alto-falante: 5W;
Resposta de frequência: 90Hz – 20KHz;
Sensibilidade: 80dB ± 2dB;
Relação sinal-ruído (RSN): ≥ 76 dB.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de sua fabricação, constante na etiqueta, sendo 3
meses de garantia legal e 9 meses de garantia estendida. Caso esse prazo tenha expirado, temos ainda mais 6 meses
da data de emissão da NF.
No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi
efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, seja efetuada a reposição.
LIMITAÇÕES DA GARANTIA:
1) Produto quebrado, danificado ou violado;
2) Estiver expirado o prazo de garantia;
6) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.
A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não
sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

IV.

Composição do produto
• 01 MYBOMBER;
• 01 Cabo USB;
• 01 Manual.

V.

Recarga da bateria
• O MYBOMBER contém uma bateria recarregável e proporciona aproximadamente 3 horas de operação
contínua quando plenamente carregada;
• Use o cabo micro-USB para carregar o MYBOMBER . Uma luz vermelha se acenderá. A mesma se apagará
quando ele estiver totalmente carregado.

Suporte Técnico
E-mail: suporte@bomber.com.br
Skype: Suporte Bomber
WhatsApp: 51 2125-9105

Compatibilidade
• Dispositivo equipado com Bluetooth 3.0.
• Bluetooth 3.0 incluindo os acordos como A2DP, AVRCP, HFP.

Garantia/Pós Venda
E-mail: garantia@bomber.com.br
WhatsApp: 51 2125-9175

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do
mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

CONTATO

VI.

1
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