
MS50A

• MS50A é uma Caixa de som ativa que usa as tecnologias sem 
fio Wi-Fi e Bluetooth

   

   

   

   

•

Note:

1. Visão Geral  

Wireless Speaker
Haut-parleur Sans Fil

MS50A

Quickstart Guide
Guide de démarrage rapide

Ao abrir verifique se os seguintes itens estão incluídos:

 Caixa de som

• Por favor, use o cabo de energia incluído na caixa.

2.  Conteúdo da embalagem 

Controles:

        

 

 

②

①

③

④

⑦

⑥
⑤

3. Operações  

Indicador Led:

Variado 

3 Vezes por 
segundo  

(1) Led Branco: Modo Wi-Fi 

(2)  LED Azul: Modo Bluetooth 

3s

3s

piscando
rapidamente 

Estado Função 

(3) Blue and white LED blinks alternately: 
     starting up/of re update

(1)  Desconectado   da rede: brilho  baixo
; (2) Conectado à rede:
Dia  (  7  as  21H)  Brilho  máximo
Noite  (21  as  7H)  Brilho  mínimo  

Conexão:

1.Ligue a caixa de som e aguarde iniciar (aproximadamente 20 
segundos) Pressione o botão “...” para alternar para o modo 
Bluetooth (LED azul).             

                    
     

            
          

             
         

1. Faça o download do aplicativo “Edifier Home” para  
smartphone  ou tablet através da App Store ou Google Play;
2. Quando ligada pela primeira vez, a caixa  de som entrará 
automaticamente no modo de conexão Wi-Fi (LED branco 
piscando rapidamente). Para redefinir a conexão Wi-Fi, 
pressione o botão " ... " para alternar para o modo Wi-Fi (LED 
branco), depois pressione o botão "..." e mantenha por 3s para 
entrar no modo de conexão Wi-Fi novamente;
3. Abra o aplicativo “Edifier Home”, siga as instruções para 
adicionar um dispositivo e conecte a caixa de som à rede Wi-Fi;
4. Quando conectado o LED Branco permanecerá aceso;
5. Esta caixa de som é compatível com Alexa, depois de 
conectada a rede, o App “Edifier Home” solicitará que você 
registre a caixa de som na sua conta Amazon Alexa, siga as 
instruções para completar o cadastro.

    

    

    

Grupo estéreo e configuração do sistema Multi-salas:

Configuração de grupo estéreo:

Você pode usar duas caixas  MS50A para fazer um grupo 
estéreo para uma melhor experiência musical.

    

  

Configuração do sistema Multi-salas

Depois  que a caixa  for registrada  no Amazon  Alexa , você poderá 
adicioná-la  a  um  sistema  de  várias  salas  por  meio  do  aplicativo  Alexa

 e  reproduzir  músicas /podcasts /notícias  em  várias  caixas 
simultaneamente.
1. Preparativos:  
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Reproduzindo Música:
Grupo estéreo e configuração do sistema multi-sala

2. Reprodução Local 

Controle de Volume:

1. Reprodução de áudio streaming

 

 
   

  

Abra o App “Edifier Home”, selecione a caixa de som que quer 
atualizar, verifique o código da versão no icone “    “ e atualize para 
o firmware mais recente ao aparecer o ícone “   “. Consulte as 
instruções relevantes do aplicativo Edifier Home para obter detalhes 

Pressione e segure o botão "     " na caixa de som por 6s ou clique em 
“Settings” e depois em “ Restore to factory settings” no app “  
Edifier Home” para restaurar as configurações de fábrica, observe 
que a conexão Wi-Fi, o emparelhamento Bluetooth e as informações 
de registro da conta Amazon serão todas apagadas , a caixa de som 
retornará ao modo Wi-Fi e o volume retornará ao nível de 50%.

                  

 

1. Verifique que a caixa de som está ligada..
2. Certifique-se de que a caixa de som está no modo Bluetooth
3. Desconecte-se de qualquer dispositivo Bluetooth 
pressionando e segurando o botão " ... ", depois procure 
novamente por "MS50A"

      
          

  .

 

4. Desligue a caixa de som e reinicie-a, depois altere para 
o modo Bluetooth e procure por "MS50A" novamente

               
     . 

1. Verifique se o cabo de energia está conectado e se a tomada 
na parede está com energia

    

4.  Solução de problemas

Potência: 40W RMS 
Resposta de frequência: 52Hz-18KHz
Entradas: Wi-Fi, Bluetooth

Declaração EU
Banda de freq. (Bluetooth): 2.402GHz ~ 2.480GHz
Banda de freq. (2.4G): 2.400GHz ~ 2.4835GHz
Banda de freq.  (5G): 5.15GHz ~ 5.35GHz, 5.47GHz ~ 5.725GHz, 
5.725GHz ~ 5.85GHz
Potência RF: ≤20 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz excluded) RF 
Potência RF: ≤14 dBm (EIRP) (5.725GHz~5.850GHz)

Model: EDF100008
FCC ID: Z9G-EDF112
IC: 10004A-EDF112

P.O. Box 6264

Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989

Printed in China

5. Info

Note:

Caixa de som Wireless

Obrigado por escolher a EDIFIER. Paran melhor funcionamento, 
leia atentamente este manual antes de usar.

As informações aqui contidas podem estar sujeitas a alterações 
de tempos em tempos sem aviso prévio.

A principal função é reprodução de mídia em streaming baseada 
no Amazon Alexa . Depois de registrar esta caixa de som na 
Amazon Alexa com uma conta Amazon.
Você também pode usar serviços de streaming como Spotify,  
Amazon Music, Pandora, etc. 
A caixa de som pode ser controlada no APP Alexa , além de usar 
dispositivos de voz interativos, como o Echo. Com a Alexa, você 
pode criar sua playlist pessoal, controlar a reprodução/   pausar, 
construir um sistema multi-sala com outras caixas MS50A e 
construir grupo estéreo com duas unidades.

O MS50A é compatível com Apple AirPlay.
• Esta caixa de som pode ser conectado a smartphones, PC, 
etc. para reprodução sem fio via Bluetooth.
• Você pode consultar o Guia de início rápido (incluído na caixa) 
para configurar e curtir sua música imediatamente.

Manual Cabo de Energia

① Alterar Modo de áudio:
    Pressione: Alterar modo
    (Wifi ou Bluetooth)
    Pressione por 3s: 
    (Modo Wi-Fi) 
    Configurar Wifi
    (Modo Bluetooth)   
    Configurar Bluetooth
② Faixa anterior
③ Próxima faixa
④ Pausar/reproduzir
    Pressione por 6s:
    restaura as configurações
    de fábrica

⑤ Ligar/desligar/mudo
    Pressione: mudo/ativado
    Pressione por 1,5s:
    liga/ desliga
⑥ Deslize no sentido anti-
horário: Abaixa o volume 
⑦ Deslize no sentido 
horário: Aumenta o volume

Estado Descrição Função

Pronto para  
conectar ao 

Wi-Fi

Pisca
Rapidamente

Aceso Aceso Conectado 
ao Wi-Fi 

Longa e curto 
alternadamente

Wi-Fi 
desconectado

Piscando 1 x por segundo Mudo

Pisca 
Rapidamente

  3 Vezes por 
segundo

Pronto para conectar 
ao Bluetooth

Aceso

Piscando

Aceso

1 x por segundo Mudo

Bluetooth 
Conectado 

Estado Descrição Função

Descrição

Pisca
Rapidamente

LED azul e 
branco 

Ligando  ou
Atualizando 

Firmware

Brilho dos indicadores

Conexão Wi-fi

Conexão

 

Bluetooth

 

2. A caixa está no modo de emparelhamento Bluetooth quando 
o LED azul pisca rapidamente, selecione "EDIFIER MS50A" 
para conectar.
3. O LED azul ficará aceso continuamente após a conclusão do 
emparelhamento, agora você pode reproduzir música no 
dispositivo.

1. Certifique-se de que as duas caixas MS50A estejam 
conectados à mesma rede que seu dispositivo móvel;
2 Para configurar o grupo estéreo, abra o aplicativo “Edifier 
Home”, toque em  adicionar (+) na tela inicial "Stereo Pairs", 
depois siga as instruções para construir um grupo estéreo;
3. Defina as duas caixas como saída do canal esquerdo e 
direito respectivamente e renomeie o grupo estéreo.
4. Para cancelar o grupo estéreo, abra o aplicativo “Edifier 
home”, selecione o grupo estéreo que deseja cancelar e siga 
as instruções para cancelar.

2.
 
Configuração:

 

Abra

 

o

 

aplicativo

 

Alexa ,

 

alterne

 

para

 

a

 

interface

 

do
 

dispositivo ,
 

siga

 

as

 

instruções

 

para

 

ingressar

 

no

 

sistema

 

multi -sala
 

existente
 

ou

 

crie

 

um

 

novo

 

sistema .

 

Consulte

 

as

 

instruções
 

relevantes
 

do
 

aplicativo

 

Alexa

 

para

 

obter

 

detalhes.

1. Para Amazon Music, Spotify, Pandora, Tuneln, iHeartRadio e 
outros serviços de música vinculados ao Alexa, depois que as 
contas forem vinculadas, você poderá reproduzir pelo Alexa e 
controlar esta caixa de som usando outros dispositivos 
interativos de voz, como o Echo.
2. Esta caixa de som passou na certificação Spotify Connect e 
você pode selecionar para reprodução esta caixa de som 
diretamente no aplicativo Spotify;
3. Este caixa de som passou pela certificação Apple AirPlay 2 e 
pode ser utilizada diretamente via “Air Play” usando iPhone, 
iPad, iMac.

Para dispositivos de reprodução local, você pode conectá-los a 
esta caixa de som via Bluetooth ou usar o Apple AirPlay ou 
Spotify Connect para reproduzir via Wi-Fi.

O volume pode ser controlado das seguintes maneiras:
1. Painel Touch na caixa de som: No modo Wi-Fi ou Bluetooth, o 
nível de volume pode ser controlado através do painel touch da 
caixa de som, consulte as instruções de controle do painel Touch;
2. App “Edifier Home”: Clique no dispositivo já conectado à rede e 
entre na interface de controle de reprodução para controle de 
volume;
3. Dispositivos interativos de voz: Na mesma rede, use o  
dispositivos interativos de voz, como Echo, logando na mesma 
conta da Amazon para controlar o volume por meio de comandos 
de voz

Atualização do sistema e restauração de fábrica
Atualização do sistema

Restaurar as configurações de fábrica

Solução de problemas 

      Não é possível encontrar "MS50A" no modo bluetooth

Sem Som

2. Certifique-se que a entrada esteja selecionada corretamente 
na caixa de som.
3. Verifique se há saída de sinal da fonte de áudio.
4. Tente aumentar o volume.
5. Desligue e ligue a caixa de som.

Especificações

Edifier.com.br@edifierbrasil @edifier.brasil @edifierbrasil

www.edifier.com.br

Por necessidade de aprimoramento técnico e atualização do sistema, as 
informações aqui contidas podem estar sujeitas a alterações de tempos em 
tempos sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão customizados para 
diferentes aplicações. As imagens e ilustrações mostradas neste manual 
podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se alguma diferença for 
encontrada, o produto real prevalece.

ATENÇÃO




