
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manual do Utilizador 

AV-TW5011 

Auriculares Bluetooth True Wireless com Power Bank 

 

Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho. Guarde-o para referência futura.   

  



Caro(a) Cliente: 
Obrigado por adquirir os nossos Auriculares Bluetooth AV-TW5011. Antes de utilizar este 
aparelho, por favor leia o manual do utilizador atentamente para poder utilizá-lo de 
forma apropriada. 
 
Instruções de segurança 
A utilização prolongada com um volume elevado pode causar lesões auditivas. 
Não permita que o dispositivo seja utilizado por crianças para brincar (as peças pequenas 
podem representar um risco de choque). 
Não limpe os auriculares com químicos fortes, produtos de limpeza, detergentes, etc. 
Não guarde os auriculares em locais com temperaturas elevadas, dado que a temperatura 
elevada reduz o tempo de vida útil do dispositivo, danifica a bateria e o revestimento de 
plástico. Não guarde os auriculares em locais com temperaturas baixas, dado que, quando 
voltam à temperatura normal, ocorre a formação de humidade nas partes internas dos 
auriculares, o que danifica os componentes internos. 
Não é permitido desmontar ou modificar os auriculares e, ao fazê-lo, anula a garantia. 
Se você não for usar o produto por um longo período, carregue totalmente o fone de ouvido 
e o power bank a cada dois meses, isso pode proteger a vida útil da bateria 
 
Protecção contra salpicos de água 
Os auscultadores AV-TW5011 apresentam protecção IPX4 contra salpicos de água. Isto 
significa que pode utilizá-los para desportos em condições de chuva, sem o risco de a água 
afectar o dispositivo. No entanto, não podem ser utilizados para desportos aquáticos, uma 
vez que isso invalidaria a sua garantia. 
 
Instruções gerais 
Você adquiriu unos Auriculares Bluetooth True Wireless com Power Bank.  
Graças à sua tecnologia, um dos fones de ouvido se conectará ao smartphone e ele será 
conectado sem fio ao outro fone de ouvido. 
 
Visão Geral do Produto 
1. indicador de carga no auscultador esquerdo 
2. Nível de carga do auscultador esquerdo 
3. Nível de carga do banco de poder 
4. Nível de carga do auscultador direito 
5. Indicador de carga no auscultador direito 
6. LED indicador de estado 
7. Botão multifunção 
8. Pinos de carga 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Método de Ligar, Emparelhar e Desligar 
Para obter ou apagar os auriculares, siga este procedimento:  
 
Ligar: Os auscultadores serão ligados quando a tampa do banco de energia for aberta. 
Retire os dois fones de ouvido do Power Bank. 
Um auricular piscará azul e vermelho e ambos os auriculares entrarão então em modo de 
emparelhamento. 
Se você estiver sincronizado com o celular, os auriculares se conectarão diretamente ao 
smartphone. 
Também se pode ligar manualmente os auscultadores premindo o botão 7 em ambos os 
auscultadores durante alguns segundos. 
 
Emparelhamento: a primeira vez que usamos o dispositivo, teremos que emparelhá-lo com o 
nosso smartphone. Este procedimento deverá ser repetido sempre que você desejar 
conectar os fones de ouvido a um novo dispositivo. Para ligar os fones de ouvido, siga o 
procedimento explicado no manual. Um auricular piscará azul e vermelho e depois se 
conectarão um ao outro. 
 
No seu smartphone, procure o “Avenzo AV-TW5011” na lista de dispositivos Bluetooth e 
conecte-se. 



Quando os fones de ouvido estão emparelhados com o seu celular, a luz LED desliga-se e você 
ouvirá “beep” em ambos os fones de ouvido. 
Uma vez conectado ao seu smartphone, você não precisará repetir o processo novamente. 
 
Desligado: para desligar os fones de ouvido, insira-os no power bank e feche a tampa. 
Também se pode desligar manualmente o auscultador premindo o botão 7 de um dos 
auscultadores durante alguns segundos. 
 
Aceitar ou rejeitar chamadas recebidas com fones de ouvido Bluetooth 
Podemos receber chamadas enquanto estiver usando o fone de ouvido Avenzo AV-TW5011. 
Para aceitar a chamada, pressione duas vezes o botão 7 em qualquer um dos fones de 
ouvido. 
Você pode falar normalmente, usando os microfones embutidos nos fones de ouvido. 
Para terminar a chamada, duas vezes o botão 7 em qualquer um dos fones de ouvido. 
Para rejeitar uma chamada, clique o botão em qualquer um dos fones de ouvido por alguns 
segundos. 
 
Assistente de voz 
Os auscultadores Avenzo AV-TW5011 têm a função Assistente de Voz. Você pode ativá-lo 
pressionando o botão multifuncional no fone de ouvido durante 3 segundos. Após o qual você 
poderá dar a ordem desejada ao microfone de seus fones de ouvido. Ao ativar o Assistente 
de Voz, você pode dar ordens ao seu smartphone, gerenciar músicas, solicitar informações, 
etc. Verifique os sites do Google e da Apple para obter mais informações. 
Esta função só está disponível em smartphones Android compatíveis e em dispositivos 
Apple com o serviço Siri disponível. A Avenzo não é responsável por possíveis problemas com 
o uso deste serviço de terceiros. 
 
Uso do Power Bank: 
O banco de potência dos fones de ouvido AV-TW5011 possui uma bateria interna para 
recarregar os fones de ouvido. Para recarregar os fones de ouvido, você deve inseri-los 
corretamente no banco de potência, correspondendo aos pinos de carregamento dos 
fones de ouvido e do banco de potência. 
 
Quando os fones de ouvido estão carregando, eles desligam e desconectam do seu 
smartphone. As luzes brancas nos fones de ouvido acenderão, indicando que a carga está 
em andamento. Quando um fone de ouvido está totalmente carregado, sua luz será 
desligada. 
Você pode ver o nível de carga dos fones de ouvido na tela, por meio do indicador de bateria 
en cada fone de ouvido. 
 
Para carregar o banco de energia, conecte o cabo fornecido a um carregador USB ou 
outra fonte de energia. 
O indicador LED mostra a porcentagem de bateria restante no banco de energia. Quando 
o banco de energia estiver carregando, os números piscarão e, quando o Power Bank estiver 
carregado, a porcentagem será 100%. 

 



  

Se, no futuro, precisar de eliminar este produto, recorde que os produtos elétricos não devem 

ser eliminados em conjunto com o lixo normal. Solicitamos que coloque este produto nos devidos 

contentores de reciclagem ou que se desloque às áreas de reciclagem designadas. Verifique 

junto das autoridades locais ou com o revendedor qual é o melhor processo de reciclagem. 

 

 

 

A Avenzo Global Tech S.L. certifica que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer 

outras regulamentações aplicáveis ou exigidas pela CE. A cópia completa de Declaração de 

Conformidade deste produto pode ser obtida através da nossa página Webwww.avenzo.biz. 

http://www.avenzo.biz/

