
AURICULARES SEM FIOS  
AURICULARES BRANCOS/AURICULARES PRETOS 

 

  

 

MANUAL DO UTILIZADOR 

Leia atentamente as instruções antes da utilização e guarde-as para referência futura. 

Obrigado por adquirir o nosso produto. 

Os auriculares sem fios TS-D12 são uma nova geração de auriculares com Bluetooth 5.0, que 

suporta chamadas com ambos os auriculares. Auriculares portáteis sem fios controlados por 

tecnologia tátil. Os auriculares TS-D12 sem fios estão equipados com uma caixa de carregamento 

muito prática, que carrega a bateria dos auriculares. Os auriculares são fáceis de utilizar e possuem 

um design ergonómico que permite um bom ajuste ao ouvido.  

 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 

2 x auriculares TS-D12 

1 x caixa de carregamento 

1 x cabo de carregamento USB 

1 x instruções de utilização 

 

 



CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

A tecnologia true wireless connection (TWS) oferece um som estéreo sem fios, com separação 

entre o canal esquerdo e direito e o efeito de som HFI. Ambos os auriculares esquerdo e direito 

possuem uma função Bluetooth e podem ser utilizados independentemente ou em pares. 

Versão do Bluetooth BT 5.0 

Contrato de suporte HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP 

Botão Controlo por toque 

Resposta da frequência 40 Hz ~ 20 KHz 

Distância 8~15 m 

Tamanho 56x44x22 mm 

Peso 45 g 

Duração da bateria 2~3 horas 

Tempo de carregamento da caixa Uma hora 

Sensibilidade 106 dB SPL ± 3 dB 

 

DIAGRAMA PRINCIPAL 

1. Rede antipoeira 

2. Botões multifunções 

3. Microfone 

4. Porta de carregamento dos auriculares 

5. Porta de carregamento 

 

  

 

AVISOS  

 

SEGURANÇA AUDITIVA:  

Para evitar lesões auditivas, limite o tempo durante o qual utiliza os auriculares num volume 

máximo e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais alto estiver o volume, menor é o 

tempo de audição segura. 

Certifique-se de que observa as seguintes linhas de orientação ao utilizar os seus auriculares. 

• Ouça a um volume razoável durante períodos razoáveis.  

• Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume, uma vez que a sua audição 

adaptar-se-á.  



• Não aumente o volume de tal forma que não possa ouvir o que se passa à sua volta.  

• Deve ter cuidado ou interromper temporariamente a utilização em situações 

potencialmente perigosas.  

• A pressão sonora excessiva causada por auriculares e auscultadores pode causar a perda 

de audição.  

• A utilização de auriculares em ambos os ouvidos durante a condução não é recomendada 

e poderá ser ilegal em algumas áreas.  

Informações gerais - Para evitar danos ou mau funcionamento:   

• Não exponha os auriculares a calor excessivo.  

• Não deixe os auriculares caírem.  

• Os auriculares não devem ser expostos a pingos ou salpicos.  

• Não mergulhe os auriculares em água.  

• Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou que contenham álcool, amoníaco ou 

benzeno.  

• Se for necessário limpá-los, utilize um pano macio e, se necessário, humedecido com 

uma quantidade mínima de água ou detergente neutro diluído para limpar o produto.  

• A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo e 

semelhantes.  

• Não trate este produto de forma violenta, mantenha-o afastado de ambientes com altas 

temperaturas e húmidos.  

• Mantenha-o afastado de routers wi-fi e outros dispositivos de transmissão de alta 

frequência, uma vez que tal poderá afetar a receção da máquina local, resultando em 

interferências e desconexões. 

• Utilize este produto num ambiente eficiente (10 m) e onde não existam barreiras físicas 

entre dispositivos e auriculares Bluetooth (como paredes, etc.). 

• Quando a tampa da caixa de carregamento é aberta e fechada, a luz azul pisca na parte 

inferior da caixa de carregamento. A caixa de carregamento não possui um ecrã que 

indique o estado da bateria. Atualmente, os dois auriculares não se ligam 

automaticamente.  

Nota: este produto pode ser associado a qualquer dispositivo Bluetooth.  

INÍCIO - NOTA SOBRE O CARREGAMENTO DOS AURICULARES  

Muito importante: no seguimento de um longo trajeto de transporte, a bateria dos TWS estará 

descarregada. Não poderá utilizar os auriculares assim que os receber. Antes da utilização, 

primeiramente, deve carregar a caixa dos auriculares.  

• Antes de utilizar os seus auriculares pela primeira vez, carregue a bateria durante 5 horas 

para uma capacidade e vida útil máxima da bateria.  

• Utilize o cabo de carregamento USB original para evitar qualquer dano.  

• Termine qualquer chamada antes de carregar os auriculares, uma vez que colocar os 

auriculares na caixa para que carreguem irá desligá-los.  

 



COMO CARREGAR: ligue o cabo de alimentação USB ao dispositivo e a uma fonte de alimentação 

externa (diretamente a uma fonte de alimentação USB ou com um transformador USB de CC para 

tomadas de parede). 

NOTA: 

Depois de carregar totalmente os auriculares, retire o cabo de carregamento lenta e suavemente 

para evitar danos na extremidade inferior do cabo. 

COMO UTILIZAR - EMPARELHAMENTO BLUETOOTH 

QUATRO PASSOS SIMPLES: 

1 

Prima continuamente os botões multifunções de 

ambos os auriculares até que pisque uma luz 

vermelha e azul.  

 

 

2 

Em seguida, clique duas vezes no botão do 

auricular esquerdo para entrar no modo de 

emparelhamento.  

 

3 

Quando emparelhados com sucesso, o auricular 

principal continuará a piscar a vermelho e azul e 

o outro auricular piscará a azul a cada cinco 

segundos.   

 

4 

Ligue o Bluetooth nos seus dispositivos e 

escolha «TS-D12» para se ligar. Ouvirá um 

comando de voz que dirá «Connected» 

(Ligado). 

 

Para iPhone - No modo Bluetooth, abra a caixa dos auriculares. Será apresentada uma janela. 

Toque no botão de ligação para emparelhar.  

Telemóveis Android - No modo Bluetooth, abra a caixa dos auriculares antes de procurar «TS-

D12». Quando encontrar «TS-D12», toque para emparelhar.  

 



5 
Emparelhamento concluído. 

 
 
 

 

SE NÃO ESTIVER LIGADO 

Siga os seguintes passos para reiniciar o emparelhamento: 

1. Certifique-se de que eliminou todos os «TS-D12» da lista de dispositivos Bluetooth do 

seu telemóvel. Em seguida, prima o botão de multifunções dos dois auriculares ao 

mesmo tempo até que a luz azul e vermelha pisque alternadamente. Irá ouvir um 

comando de voz a dizer «Power on» (Ligado). 

2. Prima os botões multifunções de cada auricular durante dois segundos, até ouvir um 

sinal sonoro. Ouvirá um comando de voz que dirá «Connected» (Associado) ou «Paired» 

(Emparelhado). 

3. Ligue o Bluetooth do telefone e procure «TS-D12» para emparelhar. Quando a luz piscar 

lentamente a azul, os auriculares foram emparelhados com sucesso. Poderá ouvir o 

comando de voz «Connected» (Associado). 

 

NOTA: o auricular principal é o esquerdo. A funcionalidade de chamada é suportada pelos dois 

auriculares. Pode desligar os auriculares, controlar a reprodução e colocá-la em pausa através do 

botão multifunções de qualquer auricular. O outro auricular será sincronizado. Na próxima vez que 

os ligar, pode associá-los automaticamente premindo o botão multifunções.  

 

ATENÇÃO: se um dos auriculares ficar sem 

som, volte a ligá-lo seguindo os passos 

descritos acima na seção de emparelhamento 

Bluetooth.  

Basta premir ambos os botões multifunções ao 

mesmo tempo para emparelhar os auriculares.  

 

Utilização dos auriculares Bluetooth 

Auricular esquerdo:  

- Premir uma vez a tecla multifunções - reproduzir/colocar em pausa, atender, desligar  

- Premir continuamente - rejeitar  

- Premir durante dois segundos - música seguinte  

- Clicar três vezes – Siri 

 

 



Auricular direito:  

- Premir uma vez a tecla multifunções - reproduzir/colocar em pausa, atender, desligar  

- Premir continuamente - rejeitar  

- Duplo clique para devolver a chamada  

- Premir continuamente durante dois segundos - música seguinte, clicar três vezes - Siri 

Notas:  

- O volume deve ser ajustado no seu smartphone. 

- O auricular esquerdo é o auricular principal para atender/ouvir chamadas, o auricular direito 

ficará sem som! 

 

 

 

Instruções de reciclagem e eliminação 

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 

resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 

humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 

responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o 

seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o 

revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura 

para o ambiente. 

 O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis. 

 

 

 

 


