Manual de instruções
BTH-204

www.facebook.dk/denver-electronics
Generalidades:
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Caraterísticas:


Versão Bluetooth: V4.1+EDR



Perfis suportados: HFP, A2DP, AVRCP



Suporta entrada de áudio estéreo 3,5 mm



Alcance de funcionamento: 10 metros



Tempo de reprodução: até 10 horas



Tempo de conversação: 10 horas



Tensão de carregamento: CC 5 V/500 mA



Porta de carregamento: Micro USB



Tempo de carregamento: 2,5 horas



Microfone incorporado
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Especificação do funcionamento:
1. Carregar os auscultadores. Ligar os auscultadores ao PC com o cabo USB
incluído ou a um carregador USB externo (carregador USB não incluído). O
indicador vermelho está iluminado enquanto está a carregar. A carga total pode levar
até 2,5 horas. Desligar quando a carga estiver completa.
2. LIGAR/DESLIGAR:
LIGAR: rodar a tecla do interruptor para a posição ON, será ouvido um som de bipe e a
luz vermelha e azul ficará intermitente. Se os auscultadores já estiverem emparelhados
com outro aparelho, este tentará emparelhá-los novamente, caso contrário é necessário
fazer o emparelhamento.
DESLIGAR: rodar a tecla do interruptor para a posição OFF para desligar os
auscultadores. Nota: os auscultadores desligar-se-ão automaticamente, se fizer o
emparelhamento num período de 10 minutos.
3. Ligar o dispositivo ativado por Bluetooth:
A. Emparelhar Bluetooth pela primeira vez.
1) Ligar os auscultadores: rodar a tecla do interruptor para a posição ON. Os
auscultadores entram no modo de emparelhamento quando o indicador com
luz azul e vermelha ficar a piscar.
2) Ligar o dispositivo com o qual pretende emparelhar (por exemplo um MP3,
telemóvel, smartphone ou tablet PC com função Bluetooth)
3) Escolher e confirmar “BTH-204” a partir do menu do seu dispositivo
Bluetooth. Se for solicitada a palavra-passe, inserir 0000.
4) A ligação Bluetooth é feita com sucesso quando o indicador azul começar a
piscar lentamente.
B. Emparelhar com outro dispositivo ativado por Bluetooth
1) Se necessitar de emparelhar os seus auscultadores com um novo aparelho,
deve assegurar que desemparelhou do dispositivo existente, seguidamente
fazer um novo emparelhamento como o que acabou de ser descrito.
C. Emparelhar com um segundo telefone:
Assegurar que o auscultador está ON e ligado com sucesso ao primeiro telefone, e
seguidamente clicar duas vezes no botão "ant" para entrar no modo emparelhar e repetir
os passos 3-5 acima para ligar ao segundo telefone.
Nota: pode ser necessário ligar separadamente determinados dispositivos depois
do emparelhamento. O indicador azul do auscultador começará a piscar
lentamente quando é ligado com sucesso ao seu dispositivo. O auscultador
procurará automaticamente e liga-se ao dispositivo Bluetooth anteriormente
ligado depois de reiniciar. É permitido o emparelhamento de dispositivos múltiplos
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com os auscultadores, mas o uso atual é apenas disponibilizado para um
dispositivo de cada vez.

4. Ajustar o volume:
Ligar o auscultador ao dispositivo ativado por Bluetooth com sucesso:
> +: premir demoradamente para aumentar o volume
| <: premir demoradamente para reduzir o volume
Nota: será ouvido o alarme do auscultador quando o volume atingir o máximo ou o
mínimo. Pode igualmente ajustar o volume num dispositivo A2DP emparelhado (se o
dispositivo ligado suportar este perfil).
5. Chamadas de telemóvel:
Ligar o auscultador ao smartphone
1) Atender chamada de entrada: premir brevemente a tecla multi função (não mais
do que 1 segundo)
2) Rejeitar a chamada: manter a tecla multi função premida durante 3 segundos
3) Terminar chamada: premir brevemente a tecla multi função (não mais do que 1
segundo)
4) Premir a tecla multi função rapidamente para voltar a marcar o número (se os
dispositivos portáteis suportarem a função de auscultador com remarcação)
5) Premir demoradamente a tecla multi função pode transferir a chamada para um
telemóvel. Entretanto, premir a tecla multi função duas vezes durante as
chamadas ativará o bloqueio. O auscultador transmitirá automaticamente a ID do
chamador para uma chamada de entrada.
6. Ouvir música:
Deve ligar o auscultador a um leitor de música compatível suportado por A2DP. A função
de reprodução da música depende do seu leitor. O seu leitor fará uma pausa, se
responder ou marcar chamadas quando estiver a ouvir música, atá a chamada terminar.
Premir brevemente a tecla multi função (não mais do que 1 segundo) para pausar ou
retomar a reprodução. Para a canção seguinte, deve premir uma vez |< , canção
anterior, premir >+ duas vezes.
7. Reprodução AUX:
Certificar que os auscultadores estão desligados. Ligar um dos terminais do cabo de
áudio de 3,5 mm aos auscultadores e o outro terminal ao aparelho a partir do qual
pretende reproduzir a música.

Indicador:
A luz azul está a piscar lentamente

O Bluetooth foi ligado com sucesso
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Luz azul e vermelha a piscar

O auscultador Bluetooth está ligado, a aguardar

A luz vermelha fica intermitente

por ligação.
A carga é inferior a 5% (deve carregar)

com o som de alarme
Luz vermelha e alerta de carga
Luz azul fixa
Nenhuma luz

Carregamento
Carga completa
O auscultador está desligado
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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 à sua saúde e ao meio
ambiente, caso o lixo (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo
pilhas) não seja eliminado correctamente.
Os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um
símbolo de um caixote de lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa
que equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como pilhas, não devem ser deitados fora
juntamente com o lixo doméstico, mas separadamente.
Como o utilizador final, é importante que envie 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 equipamentos elétricos
e eletrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados sem custos para estações de
reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O
departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este
assunto.
Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto DENVER BTH-204 está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva
1999/5/CE. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:
Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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