
MANUAL DE INSTALAÇÃO E
OPERAÇÃO DO USUÁRIO



Parabéns! Você acaba de adquirir a 
caixa de som Century CS-5. 

A caixa mais completa e moderna para você se divertir 
ouvindo suas músicas favoritas. 

A caixa de som CS-5 é compatível com formato de 
música MP3, sintoniza rádios FM, possui entradas para 
USB e cartão de memória, conexão Bluetooth e TWS, 
proporcionando um som de ótima qualidade. Além disso, 
a caixa de som CS-5 possui efeito de cores e luzes para 
seu momento � car ainda mais divertido! 



ESPECIFICAÇÕES

• Bluetooth 5.0

• 1 Entrada USB

• 1 Entrada cartão de memória

• 1 Entrada para microfone

• 1 Entrada auxiliar

• 1 Entrada para carregar a bateria

• 1 Frequência FM: 87,5 ~108 MHz

• Alto-falante de 6,5”

• Luzes LED

• Bateria Li-ION 18650 3,7V 1500mAh

• Dimensões: 230/270/125 mm (L/A/P)

• Peso: 0,95 Kg

• Potência: 5W

• TWS
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CONTEÚDO 
DA EMBALAGEM

PAINEL

Dentro da embalagem da sua caixa de som você encontrará:
• 01 caixa de som;
• 01 cabo USB/ micro USB para carregar a bateria;
• 01 manual de instruções.

1. Tecla Mode
2. Tecla Voltar / Vol – 
3. Tecla Play / Pause / Buscar / TWS
4. Tecla Adiantar / Vol + 
5. Entrada para cartão de memória
6. Entrada para USB
7. Ligar / Desligar
8. USB 5V (Carregar bateria)
9. Entrada para microfone
10. Entrada auxiliar 
11. LED (indicador de bateria carregando)

MODE /
CS-5

/V- /V+/V-TWS

MIC

AUX IN

LED

USB 5VON OFF
USB

TF
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FUNÇÕES GERAIS

Tecla Mode: Alterna os efeitos das cores dos LEDs. Alterna entre 
funções: Auxiliar > USB > Rádio FM > Bluetooth. Para alternar 
os efeitos de luz, pressione o botão uma vez; para desligar o 
efeito, pressione o botão duas vezes. Para escolher a mídia a ser 
tocada, entre AUX IN, USB, FM e BT, pressione o botão uma vez 
até encontrar a opção desejada.

Tecla Voltar / Vol-: Para voltar uma música/estação de rádio, 
pressione o botão uma vez. Para reduzir o volume, mantenha 
pressionado.

Tecla Play / Pause / Buscar / TWS: Pressione o botão uma 
vez para reproduzir ou pausar. Para buscar estações de rádio, 
mantenha o botão pressionado. Instruções para utilizar a 
função TWS podem ser consultadas na página 7.

Tecla Adiantar / Vol+: Para adiantar uma música/estação de 
rádio, pressione o botão uma vez. Para aumentar o volume, 
mantenha pressionado.

MODE /

/V-

/V-TWS

/V+

•  Ao conectar o dispositivo USB ou um cartão de memória, as 
músicas armazenadas iniciarão automaticamente;

•  Pressione o botão      (play) para reproduzir ou      (pause) para 
interromper a reprodução;

•  Utilize as funções                  para voltar ou adiantar uma música.

USB/ CARTÃO DE MEMÓRIA
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RÁDIO FM

•  Pressione o botão Mode para alternar para função FM/rádio;
•  Mantenha o botão     (play) pressionado para buscar estações de 
rádio automaticamente;
•  Pressione o botão      (pause) uma vez para pausar ou interromper a 
busca de estações de rádio;
•  Utilize as funções                  para voltar ou adiantar uma música.

Para utilizar o microfone, conecte-o à entrada MIC (microfone 
não incluso).

MICROFONE

•  Para utilizar a função TWS, serão necessárias duas caixas de som do 
modelo Century CS-5; 
•  Ligue uma das caixas na função Bluetooth e conecte a um 
dispositivo Bluetooth. Ligue a segunda caixa e mantenha pressionado 
o botão TWS. Quando ouvir um som de “bipe”, os dispositivos estarão 
conectados;
•  Para desconectar as caixas, pressione o botão TWS da primeira caixa. 
Após ouvir um som de “bipe”, as caixas estarão desconectadas;
•  Para conectá-las novamente, repita os passos acima. 

FUNÇÃO TWS
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BLUETOOTH

INDICAÇÃO DE CARGA DA BATERIA

•  Para ativar a função Bluetooth, pressione o botão Mode até ouvir 
“Bluetooth”;
•  No dispositivo Bluetooth, procure por Century CS-5 para emparelhar. 
Você deverá ouvir “Bluetooth conectado”;
•  Pressione o botão     (play) para reproduzir ou     (pause) para 
interromper a reprodução;
•  Utilize as funções                  para voltar ou adiantar uma música;
•  Em caso de emparelhamento manual, quando o Bluetooth estiver 
conectado será possível reproduzir, pausar, voltar ou adiantar uma 
música diretamente pela caixa de som (e não apenas pelo
dispositivo conectado). 

•  Quando a bateria estiver baixa, o volume da caixa de som irá reduzir 
automaticamente para 70% do volume máximo;
•  Para carregá-la, utilize a entrada Micro USB 5V. Um LED vermelho 
� cará aceso indicando o carregamento. Quando a carga estiver 
completa, a luz irá apagar. 

Atenção: recomendamos que a primeira carga seja feita durante 12 horas.
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CUIDADOS

•  A caixa de som e o cabo não devem ser expostos à umidade ou 
a substâncias líquidas;

•  Ao utilizar a caixa, recomendamos que ela tenha um espaço de 
25 a 30 cm para ventilar. A ventilação não deve ser impedida por 
jornais, mesas, toalhas, cortinas, paredes, etc;

•  Não utilizar a caixa de som próxima a chamas, locais ou objetos 
com potencial in� amável;

•  Nenhum objeto deve ser colocado em cima da caixa de som.
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TERMO DE GARANTIA 

A Century garante o funcionamento de sua caixa de som por um 
período de um ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é 
aplicada nos seguintes casos:
• Uso indevido;
• Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.); 
• Quedas;
• Alteração do número de série; 
• Não observação das instruções contidas neste manual. 
Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar a 
caixa de som sem nenhum ônus para o comprador. Apenas as 
despesas de frete e embalagem serão cobradas, caso se façam 
necessárias. Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor 
(consulte a nota � scal).

Para acionar a garantia, consulte nosso site: www.centurybr.com.br

A Century reserva o direito de alterar, excluir, ou incluir informações
neste manual sem aviso prévio.

ATENÇÃO





Produzido por: SATBRAS
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda

Av. Torquato Tapajós, 8046
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM

CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira
CenturyO� cial

www.centurybr.com.br

Incorpora  produto homologado pela Anatel
sob o número 13942-21-10204.

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar interferência em 

sistemas devidamente autorizados.
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