
Guia de emparelhamento de auriculares i12 TWS 
 

Como auriculares i12 TWS são conectados diretamente na fábrica, eles ligam e 
emparelham automaticamente quando os tira da caixa de carregamento. O auricular esquerdo pisca 
em azul, enquanto a luz LED vermelha do auricular direito se apaga quando estão emparelhados 
com sucesso. 
 
Como conectar auriculares i12 TWS ao seu telefone? 
Auriculares i12 TWS suportam conexões binaurais e monaurais. 
 
Conexão binaural 
Passo 1: Retire os dois auscultadores da caixa da bateria ao mesmo tempo, auriculares piscam em 
vermelho e azul 
Passo 2: Ative o Bluetooth do telefone e pesquise dispositivos Bluetooth (i12) 
Passo 3: Após a conexão bem-sucedida, o termo "Conectado" aparecerá no 
ecrã 
 
Conexão monaural 
Passo 1: Retire um dos auriculares da caixa da bateria, ao mesmo tempo  
auricular pisca em vermelho e azul 
Passo 2: Ative o Bluetooth do telefone e pesquise dispositivos Bluetooth (i12) 
Passo 3: Após a conexão bem-sucedida, o termo "Conectado" aparecerá no 
ecrã 
 
Como redefinir auriculares i12 TWS? 
Passo 1: Apague as informações de emparelhamento dos auriculares esquerdo e direito do seu 
dispositivo. No modo de emparelhamento, clique no botão liga / desliga cinco vezes até o LED 
começar a piscar vermelho. 
Passo 2: Prima e segure a tecla de função por 5 segundos para ligar o i12 TWS. 
Passo 3: Entre no modo de emparelhamento que dura cerca de 5 segundos, e ouvirá o som do 
"modo de emparelhamento". 
Passo 4: Quando o auricular esquerdo pisca azul e a luz do auricular direito é apagada, o 
emparelhamento é bem-sucedido. 
 
Quando conectado, o auricular esquerdo emite um sinal sonoro, é normal? 

1. Se o headset i12 TWS usar o auricular esquerdo, é possível que o auricular esquerdo tente 
procurar auricular direito após um intervalo. 

2.  Outra situação é que a energia dos auscultadores é insuficiente ou o sinal do Bluetooth não 
é bom, pode haver um sinal sonoro. Também é normal. 

3. Se o headset i12 TWS continuar a emitir um "bipe", tente redefinir o headset i12 TWS.  
 
Por que apenas um dos auriculares i12 TWS funciona após a conexão? 
Quando conecta o i12 TWS, mas apenas um deles funciona, é possível que tenha ativado o modo 
monoaural ou a conexão está má. Nesse momento pode reiniciar o seu i12 TWS. 


