
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Manual do utilizador 

AUSCULTADORES 

PORTÁTEIS “HEAD BANG” 
83131/83132/83133 



 
Instruções: 
1. Botão de alimentação/botão para atender chamadas 
2. Tocar para subir o volume/selecionar a música anterior 
3. Tocar para baixar o volume/selecionar a música seguinte 
4. Orifício do microfone 
5. Porta de carregamento USB 
6. Porta de entrada AUX 
 
Caraterísticas: 
1. Versão Bluetooth: 2.1 + EDR 
2. Suporta chamadas telefónicas por Bluetooth, música por Bluetooth e 

remarcação do último número 
3. Design de controlo tátil 
4. Suporta comunicação por voz do computador (Com cabo de microfone 

especial) 
5. Compatível com computador, MP3, CD…entrada AUX 
6. Bateria de lítio incorporada, com porta de carregamento Micro USB 
7. Economia de eletricidade inteligente (após 3 minutos sem ligação ou 

55 segundos sem emparelhamento, o dispositivo desligar-se-á 
automaticamente para economizar eletricidade.) 

 
Especificações: 
1. Alcance de transmissão sem fios: CLASSE II 
2. Capacidade da bateria: 300 mAh 
3. Gama de frequência: 20 Hz – 20 kHz 
4. Sensibilidade: 95 dB 
5. Impedância da coluna: 32 ohms 
6. Dimensão da coluna: 32 mm 
7. Tempo de carregamento: 2 H 



8. Tempo de funcionamento de Comunicação por voz: 8-10 H 
9. Tempo de reprodução de música por Bluetooth: 8-10 H (Com base em dois 

terços do volume máximo) 
 
Operações: 
1. Funções Bluetooth 
Emparelhamento Bluetooth: 

1. Para emparelhar pela primeira vez, prima continuamente o botão  

durante alguns segundos para ativar o modo de emparelhamento. Ao 
ativar este modo, uma luz AZUL e VERMELHA ficará intermitente. Quando 
o emparelhamento tiver sido ativado, o dispositivo apresentará o ícone de 
ligação Bluetooth (nome do emparelhamento) “ED_Head Bang”. 

2. Após a ativação do 
emparelhamento, prima o botão 

 para reproduzir música a 

partir do dispositivo. Prima 
novamente para colocar em 
pausa. Quando receber uma 

chamada, prima o botão  

para atender a chamada 
diretamente. Prima 

continuamente o botão  

durante 3 segundos para alterar 
para o modo de atendimento em 
privado no telemóvel. Prima 
continuamente durante 
3 segundos novamente para 
voltar ao modo de atendimento 
Bluetooth. 

 

3. Clique duplamente no botão  para efetuar uma chamada para o último 

número marcado. 
 



Música por Bluetooth: 
 
 

1. Clique no botão  uma vez 

para reproduzir música a partir de 
dispositivos móveis. Clique 
novamente para colocar em 
pausa. 

2. A zona tátil está dividida em duas 
partes por “.”. Clique rapidamente 
na zona do volume para subir ou 
baixar o volume da reprodução de 
música e para selecionar a música 
seguinte ou anterior. 

3. Prima continuamente a zona do controlo do volume para subir ou baixar 
facilmente o volume de forma contínua. Quando o volume atingir o seu 
limite mínimo ou máximo, o dispositivo indicará o limite com um sinal 
sonoro. 
Clique de forma não contínua para subir ou baixar o volume por etapas. 
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Chamadas telefónicas por Bluetooth: 

1. Quando receber uma chamada, prima o botão  para atender a 

chamada diretamente. Prima continuamente o botão  durante 

3 segundos para alterar para o modo de atendimento em privado no 
telemóvel. Prima continuamente mais uma vez para alterar de novo para o 
modo de atendimento Bluetooth. 

2. Clique duplamente no botão  para efetuar uma chamada para o último 

número marcado. 
 

Função de entrada de LINHA: 

 

Quando quiser ouvir música a partir 
de outros dispositivos áudio, ligue 
os auscultadores aos mesmos 
introduzindo o cabo para entrada 
AUX na porta de entrada AUX, tal 
como apresentado na figura. 
Neste modelo, o modo Bluetooth 
desliga-se automaticamente, mas 
não é permitido ligá-lo de forma 
automática. 

 
 
Função de carregamento: 
1. Ligue o cabo de carregamento com um adaptador ou à porta USB do 

computador e insira a outra extremidade na porta de carregamento USB, 
tal como apresentado na figura. Enquanto estiver a carregar, este 
dispositivo emitirá uma luz VERMELHA contínua do lado direito. Quando 
estiver totalmente carregado, a luz VERMELHA desligar-se-á 
automaticamente. 
 

 

Acessórios: 

Cabo para entrada AUX 
(comprimento: 1,2 m) 
Cabo de carregamento 
(comprimento: 0,65 m) 
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Dimensões: 
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