
MANUAL DO UTILIZADOR DE {VIGO EARBUDS} 

 

Especificações: 

Sistema {True Wireless Stereo (TWS)}, design sem fios, canais separados para o auricular direito e esquerdo; 

ambos os auriculares podem ser ligados via Bluetooth e podem ser utilizados em conjunto ou em separado. 

Versão do Bluetooth: V4.2. + EDR (em ambos), baixo consumo de energia 

Modo de Bluetooth: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frequência do Bluetooth: 2,4 GHZ 

Alcance do Bluetooth: 10 metros, sem obstáculos 

Capacidade da bateria: 60 mAh, bateria de iões de lítio 

Entrada de carregamento: 500 mAh 

Tempo de escuta:  Auricular individual: 3 a 4 horas 

Ambos os auriculares: 2 a 3 horas 

Tempo de espera: Auricular individual: até 100 horas 

Ambos os auriculares: até 60 horas 

 

Ligar os dois auriculares: 

1. Ligar um auricular:  

a) Prima o botão no auricular até que as luzes azuis e vermelhas comecem a piscar alternadamente. 

b)  Em seguida, ligue o Bluetooth no seu dispositivo inteligente e procure o dispositivo «i7tws». 

c)  Depois de ligado, ouvirá a mensagem «{Connected}». Pode, agora, efetuar chamadas em modo mãos-

livres e ouvir música. 

2. Ligar os dois auriculares:  

a) Prima continuamente os botões em ambos os auriculares em simultâneo, até que as luzes azuis e 

vermelhas comecem a piscar alternadamente. 

b) Em seguida, ligue o Bluetooth no seu dispositivo inteligente e procure o dispositivo «i7tws». 

c) Depois de ligado, ouvirá a mensagem «{''Connected''}». Pode, agora, efetuar chamadas em modo 

mãos-livres e ouvir música. 

d) O estado da bateria é mostrado no telemóvel. 

Aviso:  Durante uma chamada telefónica, apenas um auricular está ativo, mas pode utilizar os controlos para 

ligar/desligar/reproduzir/colocar em pausa em ambos os auriculares quando ambos estiverem ligados. Os 

auriculares estão sincronizados. 

Utilizar o Bluetooth: 

1. Efetuar chamadas: 

Certifique-se de que o auricular está ligado ao seu telemóvel. Quando efetuar chamadas, apenas um auricular 

está ativo, mesmo que ambos estejam ligados. Para atender uma chamada recebida, prima brevemente o 



botão, para ignorá-la, prima brevemente duas vezes. Enquanto ouve música, pode ligar para o último número 

marcado, premindo brevemente duas vezes o botão. 

 

2. Ouvir música: 

Certifique-se de que o auricular está ligado ao seu telemóvel. Ao premir brevemente o botão, pode retomar ou 

colocar a reprodução de música em pausa. 

3. Desligar: 

Mantenha o botão premido até que o auricular se desligue. Desligue o Bluetooth no seu telemóvel. Os 

auriculares desligam-se automaticamente se estiverem fora do alcance do Bluetooth durante mais do que 5 

minutos.  

4. Carregar: 

Um som irá avisá-lo quando a bateria estiver fraca e as luzes vermelhas irão piscar no dispositivo. Durante o 

carregamento, as luzes vermelhas estarão a piscar e quando a bateria estiver cheia, uma luz azul ficará acesa. 

Aviso: mesmo que os auriculares estejam ligados antes do carregamento, eles desligam-se durante o mesmo. 

 

Avisos: 

1. Não exponha o dispositivo a pressão, humidade ou calor. 

2. Evite Wi-Fi, routers ou outros dispositivos semelhantes que possam causar interferências no sinal. 

3. Use os dispositivos num raio de até 10 m do dispositivo inteligente e, se possível, sem obstáculos que 

perturbem o sinal. 

4. Pode ligar este dispositivo a smartphones, tablets, computadores, etc., que possuam uma ligação 

Bluetooth. 

RESUMO: 

1. Resistente ao pó devido a uma malha de proteção 

2. Botão multifunções 

3. Microfone 



4. Entrada de carregamento 

5. Luz no carregador 

6. Entrada do cabo USB 

 


