
Auriculares TWE-60 TWS verdadeiramente sem fios

EN PT
ON/OFF button Botão LIGAR/DESLIGAR
Earphone touch panels Painéis táteis dos auticulares

Manual do Utilizador
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Agradecemos a  sua compra dos  auriculares TWE-60 sem fios.  Deve ler  cuidadosamente este 
manual do utilizador antes de utilizar os mesmos.

Cuidados e manutenção

1. Carregar os auriculares pelo menos uma vez em cada 6 meses.  

2. Não guardar os auriculares sob temperaturas extremas (inferior a 0ºC ou superior a 45ºC).  

3. Não usar produtos químicos ou de limpeza para limpar os auriculares.

4. Não deixar cair ou bater com os auriculares em superfícies duras.

5. Não riscar a superfície com objetos afiados..

6. Não tentar desmontar os auriculares. 



Conteúdo de entrega

1. Dois auriculares (E/D)

2. Cabo de carregamento USB 

3. Bolsa

4. Dois pares de pontas de auriculares (Tamanhos grande e pequeno)

5. Caixa de carregamento:

6. Manual do utilizador
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Instruções de utilização

1. Emparelhar os auriculares com o seu smartphone

EN PT
Touch panel Painel Tátil



a. Para a primeira utilização, retirar os auriculares da embalagem. Seguidamente premir ao 
mesmo tempo o painel tátil dos auriculares esquerdo e direito para ativar os mesmos. Os 
LEDs dos auriculares acendem e é emitida uma instrução de voz dos auriculares “Power on”.

Se remover os auriculares da caixa de carregamento após o carregamento, os auriculares 
esquerdo e direito ligam-se automaticamente.

b. Os auriculares esquerdo e direito ligam-se um ao outro automaticamente. A instrução de 
voz  de  “Left  channel”  e  “Right  channel”  ocorre  do  auricular  esquerdo  e  direito 
respetivamente.

c. O  LED  do  auricular  esquerdo  fica  intermitente  azul  e  vermelho  alternativamente, 
indicando que os auriculares estão prontos para ligar com o smartphone.

d. Ligar o Bluetooth no seu smartphone para procurar os auriculares com a designação 
“TWE-60_L”.

e. Selecionar “TWE-60_L” para emparelhar o seu smartphone com os auriculares. Inserir 
“0000” se for pedida a palavra-passe. Quando emparelhado com sucesso, ocorre a instrução 
de voz de “connected”. 

Os  auriculares  voltam  a  ligar  automaticamente  com  o  seu  smartphone  após  o 
emparelhamento.

Notas:

- O auricular esquerdo é o auricular principal e o auricular direito é o auricular secundário.

- Quando colocar o auricular direito de novo na caixa de carregamento, o auricular direito 
desliga-se automaticamente e o auricular esquerdo mantém-se ativo e ligado com o seu 
smartphone. 

- Quando  colocar  o  auricular  esquerdo  de  novo  na  caixa  de  carregamento,  o  auricular 
esquerdo desliga-se automaticamente e o auricular direito mantém-se ativo e ligado com o 
seu smartphone.

- Quando colocar os auriculares esquerdo e direito de novo e simultaneamente na caixa de 
carregamento,  ambos auriculares desligam-se automaticamente e  desligam-se com o seu 
smartphone.

- O auricular  esquerdo  ou direito  podem ser  usados  independentes  para  ligar  com o seu 
smartphone e portanto apenas o som mono está disponível.  O som estéreo está apenas 
disponível utilizando os auriculares esquerdo e direito em pares.
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2. Carregar os auriculares 

a. Colocar  os  auriculares  na  caixa  de  carregamento  e  os  auriculares  são  carregados 
automaticamente até estarem totalmente carregados.



b. Durante o carregamento, premir uma vez o botão LIGAR/DESLIGAR na caixa de carregamento 
para exibir o nível de capacidade da bateria.

c. Durante  o  carregamento,  premir  duas  vezes  o  botão  LIGAR/DESLIGAR  na  caixa  de 
carregamento. O LED na caixa de carregamento desliga-se e o carregamento dos auriculares 
para.

3. Controlar a reprodução de música

- Para iniciar ou fazer pausa na reprodução premir o painel tátil do auricular.

- Para saltar para uma canção seguinte, premir duas vezes o painel tátil do auricular esquerdo; 
para saltar para a canção anterior, premir duas vezes o painel tátil do auricular direito.

- Para atender uma chamada a receber premir o painel tátil do auricular.

- Para terminar uma chamada premir o painel tátil do auricular.
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Parâmetros do produto

Nome do modelo: TWE-60

Versão Bluetooth: 5.0

Nome Bluetooth: Denver TWE-60_L (Auricular E), Denver TWE-60_R (Auricular D)

Tempo de espera: Aprox. 150 horas

Tempo em conversa: Aprox. 4 horas

Capacidade da bateria dos auriculares: 50 mAh cada

Capacidade da bateria do carregador: 450 mAh

Temperatura da bateria: 0  - 40  (32 -113 )℃ ℃ ℉ ℉

Resolução de Problemas

Os auriculares esquerdo e direito não conseguem emparelhar um com o outro.

Solução:

-1. Ligar simultaneamente os auriculares esquerdo e direito.

-2. Quando o LED do auricular esquerdo fica intermitente azul  e vermelho alternadamente, 
premir rapidamente o botão do auricular esquerdo quatro vezes.



-3. Ligar simultaneamente os auriculares esquerdo e direito.

-4.   Ligar  de  novo  e  simultaneamente  os  auriculares  esquerdo  e  direito  e  os  auriculares 
emparelham um com o outro automaticamente.
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Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
Aceitamos dúvidas acerca de Erro e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Equipamentos elétricos e eletrónicos,  bem como as pilhas que os acompanham, 
contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua 
saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e 
eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento eléctrico e electrónico e as baterias estão marcados com o símbolo 
de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa 
que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser 
deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como  utilizador  final,  é  importante  que  envie  as  suas  pilhas  usadas  para  uma 
unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de 
acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos 
elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para 
estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. 
O  departamento  técnico  da  sua  cidade  disponibiliza  informações  adicionais  em 
relação a isto.

Pelo presente, a Inter Sales A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TWE-60 
está em conformidade com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaração de 
conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.denver-
electronics.com e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. 
Escrever o número do modelo: twe-60. Agora, entrar na página do produto e a 

http://www.denver-electronics.com/
http://www.denver-electronics.com/


diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras 
transferências.

Alcance da frequência de funcionamento:

Potência de saída máxima:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

