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Os auscultadores Ednet 83221 ou 83222 estão equipados com um cabo de controlo do 
volume áudio e LEDs integrados de efeitos luminosos para utilizar com o seu smartphone. 
Quando utilizado corretamente, o cabo do auscultador deverá ficar situado no seu lado 
esquerdo. Os dois altifalantes podem ser ajustados para cima ou para baixo para obter o 
ajuste mais confortável. 
Para proteger a sua audição, comece sempre por ouvir música com o controlo de volume do 
leitor ou dispositivo de música regulado para um nível baixo e aumente o volume 
gradualmente até um nível de audição confortável. 

 
IMPORTANTE! A audição, durante períodos de tempo prolongados, com o volume muito 
elevado pode afetar a audição. Para uma maior segurança no trânsito, não utilize os 
auscultadores enquanto conduz ou anda de bicicleta. Lembre-se que os auscultadores com 
isolamento do ruído, tais como estes, são bastante eficazes no bloqueio de ruídos externos, 
incluindo sons de aviso. Esteja sempre atento ao ambiente envolvente e não utilize os 
auscultadores em situações nas quais seja necessário ouvir sons de aviso. 
 
ESPECIFICAÇÕES 

Tipo Dinâmico 

Unidade de controlo 40 mm 

Impedância 32 ohm 

Resposta frequência 20 Hz ~ 20 kHz 

Potência de entrada nominal máx. 20 mW 

Bateria recarregável Bateria de iões de lítio de 500 mAh 

Cabo Cabo de 1,2 m 

Ficha Ficha estéreo de 3,5 mm revestida a prata 

Sensibilidade 105 dB ±3 dB 
 
EFEITOS LUMINOSOS COM ALTERNÂNCIA DE CORES E BATERIA RECARREGÁVEL  
Uma das características dos auscultadores 83221 e 83222 é a alternância das cores emitidas 
pelos LEDs situados dentro da banda de cabeça. Iluminam os suportes em acrílico 
transparente ligados aos altifalantes. 
Estes LEDs com alternância de cores são alimentados por uma bateria recarregável integrada 



que consegue fornecer energia ao sistema de iluminação durante um máximo de 12 horas, 
quando totalmente carregada (100%). Os auscultadores incluem um cabo USB de 
carregamento. Recomenda-se que carregue o auscultador 83221 ou 83222 durante um 
mínimo de 2 horas antes da primeira utilização. 
 
NOTA: A bateria integrada fornece energia apenas aos efeitos luminosos e não ao 
auscultador em si. O auscultador pode ser utilizado como um auscultador normal com fios. 
Para carregar a bateria integrada, certifique-se de que o interruptor LIGAR/DESLIGAR da 
iluminação está situado na posição OFF. Para ligar a ficha micro USB do cabo fornecido à 
porta micro USB situada na secção inferior do altifalante “L” conforme mostrado, ligue a ficha 
USB de maior dimensão a uma porta USB de um portátil, computador de secretária ou de 
um adaptador USB/CA. 

 

 
O auscultador emite uma luz vermelha suave durante o carregamento da bateria. A luz 
desliga-se quando a bateria fica totalmente carregada. 
 
NOTA: Se a bateria integrada estiver com pouca carga, a luz do auscultador começa a piscar a 
vermelho, ligando e desligando a cada 5 segundos, assim que colocar o interruptor 
LIGAR/DESLIGAR na posição ON. Este é um aviso de que deve carregar a bateria. No entanto, 
mesmo que a bateria fique sem carga e a luz não acenda, os auscultadores continuarão a 
funcionar normalmente. 
 
Para ligar os efeitos luminosos, é necessário colocar o interruptor LIGAR/DESLIGAR na 
posição “ON”. O auscultador Ednet 83221 e 83222 consegue emitir 4 efeitos luminosos 
diferentes que podem ser selecionados premindo o botão MODO LED. Os efeitos luminosos 
são os seguintes:  
1. Espectro de cores – as cores misturam-se de modo uniforme e suave. 
2. Cor favorita – prima o botão MODO LED quando a sua cor favorita surgir para interromper 

a mistura de cores e manter apenas a cor favorita. 
3. “Strobe” rítmico – as cores alternadas piscam ao ritmo da música. 
4. Pulso colorido – mudança rápida de cor sem qualquer tipo de mistura  

O auscultador memoriza o último modo selecionado. Quando “ligar” novamente o efeito 
luminoso, este regressará automaticamente ao último modo selecionado  

 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
Auscultador Supra-aural BeatLight: 1 Unid. 
Cabo Micro-USB de Carregamento: 1 Unid. 
Manual do Utilizador: 1 Unid. 

Computador ligado à tomada elétrica
Porta USB do computador 
Adaptador USB (não incluído) 

Porta USB do computador

Adaptador USB 
(não incluído) 
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