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Parabéns pela compra dos seus novos auscultadores Bluetooth. Deve ler este 

manual antes de os usar de modo a assegurar uma utilização correta. 

Aviso: bateria de lítio dentro. 

 

Visão geral dos auscultadores 

 

 

 

 

Emparelhar 

1. Certifique-se de que o seu telefone ou o dispositivo Bluetooth está ligado. 

2. Para emparelhar uns auscultadores que nunca foram emparelhados com 

um dispositivo, ligue os auscultadores premindo continuamente o botão 

para ligar/desligar durante cerca de 3 segundos. Os auscultadores são 

iniciados no modo de pesquisa de Bluetooth (uma luz vermelha/azul fica 

intermitente rápida) 

3. Ative a função Bluetooth no seu telefone ou no dispositivo Bluetooth e 

configure-o para procurar o dispositivo Bluetooth. 

4. Selecione “BTH-251” na lista de dispositivos encontrados no seu telefone 

ou de dispositivos Bluetooth. 

5. Quando o Bluetooth é emparelhado com sucesso, ouvirá um som de aviso 

e apenas a luz azul ficará intermitente.  
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Ligar 

Após a unidade ter sido emparelhada (ver acima), basta manter o botão para 

ligar/desligar premido até que o LED acenda e, em seguida, liberte o botão. 

Quando tiver sido emparelhada, a unidade voltará a estabelecer ligação 

automaticamente assim que ligada.  

 

Desligar 

Para desligar, premir continuamente o botão para ligar/desligar durante cerca 

de 3 segundos Ouvirá uma notificação sonora e uma luz indicadora vermelha 

acenderá. Se os auscultadores não forem ligados a um dispositivo dentro de 5 

minutos, desligam-se automaticamente. 

 

Ajustar o volume 

Aumente ou diminua o volume através de uma pressão curta no botão volume 

+/- durante uma chamada ou quando estiver a ouvir música. Quando o volume 

atinge o volume máximo, ouvirá um aviso sonoro. 

 

Carregar a Bateria 

Insira a parte Micro USB do cabo USB incluído no conector do carregamento 

da porta micro USB que se encontra debaixo da almofada direita dos 

auscultadores e, em seguida, ligue a outra ponta a uma porta USB no seu 

computador ou de outros dispositivos próprios para o carregamento USB. A 

luz do indicador ficará vermelha durante o carregamento. Uma vez totalmente 

carregado, a luz indicadora fica azul. O tempo de carregamento é de 

aproximadamente 2 a 3 horas se a bateria estiver descarregada. A bateria 

totalmente carregada tem carga para até 6 horas de conversação e/ou música 

(e até 300 horas com tempo em espera). 

 

Chamadas 

Para atender ou terminar uma chamadas, prima uma vez o botão telefone 

para atender ou rejeitar uma chamada. Termine uma chamada premindo 

brevemente o botão telefone. 

 

Modo passivo 



Pode utilizar o DENVER BTH-251 como uns auscultadores com fios. Basta 

ligar os auscultadores ao seu leitorMP3 com um cabo áudio de 3,5 mm. 

 

Cuidado:  

1. Deve evitar o volume demasiado alto por um período constante de tempo. 

Isso pode danificar a sua audição.  

2. Se não forem utilizados durante um período prolongado, certifique-se de 

que são carregados uma vez em cada 6 meses. 3. A bateria está 

integrada e não pode ser substituída.  



3. Deve manter os auscultadores longe de áreas molhadas. Não utilizar à 

chuva ou com tempo húmido.  

4. A temperatura de funcionamento é entre 5 ºC e 35 ºC. Não coloque os 

auscultadores no fogo de modo a evitar um acidente de explosão da 

bateria. 

 

  



Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso 

prévio. Aceitamos reservas quanto a erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias incluídas, 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 baterias) não sejam eliminados 

corretamente. 

 

O equipamento elétrico e eletrónico 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 

baterias, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas 

separadamente. 

 

Como utilizador final, é importante que envie as suas baterias usadas para 

uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as baterias 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 baterias, 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 

BTH-251 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 depois clicar no ÍCONE de pesquisa 

na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: BTH-251. 

Agora, entrar na página do produto e a diretiva RED encontra-se em 

transferências/outras transferências. 

Alcance da frequência de funcionamento: 2402Hz-2480KHz 

Potência de saída máxima: 15mW 
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