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SPARK WIRELESS

Registre seu produto online em www.focal.com/garantie e obtenha seu certificado de garantia.

Conteúdo da embalagem
 
• 1 intra-auricular Spark (Prateado)
• 3 pares de pontas de silicone (tamanhos S/M/L)
• 1 cabo USB
•  1 clipe de fixação da bateria para as atividades esportivas
• 1 estojo de transporte rígido
 

Carregar seu fone de ouvido 

Antes de usar seu fone de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por 5 horas a fim de obter a 
capacidade e duração máximas ideais.Use somente o cabo de carregamento USB original para evitar 
danos.Termine sua chamada antes de carregar o fone de ouvido porque ele irá se desligar quando for 
conectado para carregar.Você pode usar o fone de ouvido normalmente durante o carregamento.
Para carregar seu fone de ouvido, conecte o cabo USB fornecido no soquete de carregamento micro-
USB do módulo de bateria, na porta USB de um computador ou em um adaptador de alimentação 
USB.O indicador acende em branco durante o carregamento e apaga quando o fone de ouvido está 
completamente carregado.
Um carregamento completo poderá demorar até 2h.

Emparelhamento do fone de ouvido com seus dispositivos periféricos Bluetooth

Seu fone de ouvido Spark WIreless pode guardar em memória até 4 dispositivos periféricos Bluetooth. 
Uma vez recarregado o fone de ouvido, segure o botão ligar/desligar até o indicador luminoso piscar 
alternadamente em azul e branco.Os fones de ouvido ficarão em modo de "emparelhamento" por 5 
minutos.Ative a função Bluetooth em seu dispositivo periférico Bluetooth e, em seguida, conecte seu fone 
de ouvido Spark Wireless.Para mais detalhes, consulte o manual de seu dispositivo periférico Bluetooth. 
ATENÇÃO:Certas versões do Bluetooth poderão precisar de uma senha quando você quiser se conectar 
com o Spark Wireless.Neste caso, digite 0000 quando for solicitada uma senha.

Utilização do fone de ouvido 

Ligue seu fone de ouvido: 
Pressione o botão Ligar/desligar para ligar o fone de ouvido.O indicador azul pisca.Na primeira utilização, 
consulte o parágrafo "Emparelhamento do fone de ouvido".Caso contrário, o Spark Wireless irá se conectar 
com o último dispositivo conectado.Se este não estiver ligado, ele irá se conectar com o penúltimo e assim 
por diante. 

ATENÇÃO: 
• O fone de ouvido deve ser ligado antes de ativar a função Bluetooth em seu dispositivo periférico 
Bluetooth, senão você precisará se reconectar manualmente.
• O Spark Wireless se desliga automaticamente após 5 min caso não encontre nenhum dispositivo 
periférico Bluetooth registrado para conectar-se.

Armazenamento

Enrole o In-Ear sobre ele mesmo e o coloque no local dedicado para essa finalidade localizado no estojo 
de transporte.A espessura dos cabos reduz o risco de ficarem emaranhados. 
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SPARK WIRELESS
Características / Especificações

Recomendamos que você faça a limpeza regular de seus fones de ouvido, a fim de não obstruir a saída 
e desse modo diminuir o desempenho de seus fones de ouvido.
 

Limpeza das pontas
 
Deverá remover as pontas dos fones de ouvido intra-auriculares para não danificá-las. Em seguida, limpe 
as pontas de memória de forma com um pano seco e as pontas de silicone com um pano levemente 
umedecido.
 

Limpeza da conduta e da grelha de proteção
 
Poderá acontecer a saída dos fones de ouvido ficar bloqueada após algum tempo pela cera do ouvido 
ou outras impurezas (poeiras...). Aconselhamos você a limpá-los regularmente. Para fazer isso, remova as 
pontas dos fones de ouvido e, em seguida, usando um pano macio ou um cotonete, esfregue levemente 
a grelha situada no interior da conduta. Em seguida, recoloque as pontas.
 

Atenção

A Focal se reserva o direito de cancelar a garantia se o procedimento de limpeza não for 
respeitado.



SPARK WIRELESS

Gerenciamento de suas chamadas e de sua música:

Função Botão Utilização Sinal sonoro e visual

Ligar o fone de ouvido Pressão longa por 4s
O indicador 
Branco se desliga 
progressivamente

Desligar o fone de ouvido Pressão longa por 4s

Controlar suas chamadas

 Iniciar ou parar sua música Pressão curta

Regulação do volume
 
ou

 
Pressão curta

Faixa seguinte Pressão contínua

Faixa anterior Pressão contínua

Controlar suas chamadas

Atender / Terminar Pressão curta Sinal sonoro curto

Rejeitar uma chamada Pressão por 2s Sinal sonoro longo

Chamada em espera Pressão dupla Sinal sonoro curto

Ativar ou desativar o microfone
 
e
 

Pressão curta Sinal sonoro curto

Indicação de Led 

Estado Indicador luminoso Duração
O Spark Wireless está em modo 
de emparelhamento Piscando em azul e branco 5 min

O Spark Wireless está ligado 
mas não conectado

Piscando em azul 
rapidamente 5 min

O Spark Wireless está 
conectado com um dispositivo 
periférico Bluetooth em modo 
de espera

Piscando em Azul A cada 8s

Você pode escutar música Piscando em Azul A cada 8s

Bateria Fraca Piscando em Branco

3 vezes a cada 10s  
até que o Spark  
WIreless fique 
descarregado

Bateria em carregamento Indicador branco Aceso Aceso continuamente

Bateria Cheia O indicador branco se apaga Acende brevemente

Características / Especificações
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