
Manual de Instruções

Twiins® 

Hands Free 1.0 Dual + 2.0 Dual 
Telefone, Musica & Mapas

13

1a Indicador de LED

1b Botão 

1c Porta de Carregamento USB

2 Aparelhos

1b

1a

1c

Componentes

4 Cabo Carregador USB

Velcro para Alto Falantes 2x Unidades Cada
Espuma Confortável
para 2x Unidades Microfones 7Pares de Microfones Revervas 65

1

STEREO



2

Instalação

O Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual é muito fácil de instalar em um capacete. Remova o acolchoamento lateral do interior do capacete 
(se ele puder ser removido) e coloque os aparelhos (2) e (3) na altura das orelhas. O dispositivo foi projetado de modo que a unidade 
principal com o microfone da lança seja colocada no lado esquerdo.
O fio entre o fone (2) e (3) deve ser armazenado dentro do capacete, sob o acolchoamento. Para fixar os fones de ouvido, são 
fornecidas duas almofadas de velcro (macho e fêmea) com um adesivo (7). No caso de você precisar usar o velcro, coloque a parte 
masculina da almofada no dispositivo e a parte fêmea na parte de dentro do capacete.
Dependendo da configuração interna de cada tipo de capacete, pode ser necessário usar todo o velcro ou apenas uma parte dele (ver 
figura 2). Em alguns casos, pode ser necessário colocar apenas a parte macho no dispositivo, pois o interior do capacete pode ter um 
enchimento que pode servir como velcro (fêmea).
Se necessário, também são fornecidas almofadas de conforto (6) para colocar nos auscultadores, para melhorar o conforto da sua pele. 
Coloque o microfone (1) na parte da frente do capacete perto e orientado para a sua boca.
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Carregamento
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Antes de usar seu dispositivo Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual pela primeira vez, você deve carregar o dispositivo completamente. 
Ligue o terminal (1c) ao cabo de carregamento USB fornecido (4) e, em seguida, ligue o cabo a uma porta de carregamento USB. 
Durante o carregamento, a luz LED vermelha acende (1a) e muda para azul quando o carregamento estiver concluído. 
NOTA: Não puxe o cabo para desconectá-lo da porta USB. 
NOTA: À medida que o tempo passa, as baterias perdem gradualmente a carga. É por isso que é importante carregar totalmente a 
bateria antes de usar o dispositivo e permitir que a bateria use quase toda a carga entre os ciclos de carregamento. 
NOTA: Para garantir o funcionamento adequado, não opere o dispositivo Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual durante o carregamento. 

AVISO: Se você planeja armazenar seu dispositivo Twiins® por um longo período de tempo, recarregue-o pelo menos uma vez a cada 
seis meses para garantir o desempenho perfeito da bateria.
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Conexão/Emparelhamento

Para usar o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual, é necessário emparelhá-lo com o dispositivo Bluetooth® ao qual você deseja conectá-lo (telefone 
celular, navegador G PS). Enquanto o aparelho estiver desligado, mantenha o botão de comando (1b) pressionado até que o indicador LED (1a) 
comece a piscar em vermelho e azul. O telefone celular ou o navegador GPS encontrará o dispositivo com o nome HF1.0 Dual + HF2.0 Dual. 
Selecione o dispositivo HF1.0 Dual ou HF2.0 Dual e, se necessário, insira o código de acesso: 0000.
NOTA: O emparelhamento é um processo que só precisa ser concluído uma vez. Quando o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual é emparelhado 
com um dispositivo específico, ambos os dispositivos se conectarão automaticamente quando desligados e ligados.
NOTA: Dependendo da versão do software do sistema operacional do seu telefone, existe a possibilidade de que durante a busca do dispositivo 
Bluetooth® do telefone você desligue a funcionalidade Bluetooth® do telefone e ligue novamente após 2 ou 3 segundos para que o dispositivo 
Twiins® seja encontrado devidamente. Isso é normal e só deve acontecer durante o primeiro par com esse telefone.

6“

HF1.0 Dual or HF2.0 Dual

               

Ligando/Desligando

5“

Desligar: mantenha premido o botão de controlo (1b) durante alguns segundos até os altifalantes emitirem um sinal acústico e o 
indicador LED (1a) começar a piscar a vermelho antes de o dispositivo se desligar.

 2“

Ligar: pressione e segure o botão (1b) por alguns segundos até que os alto-falantes forneçam um sinal acústico e o indicador LED 
(1a) comece a piscar em Azul.



Funções de Chamada

x1

x2

Atendendo pressionando o botão (1b): pressione o botão de controle (1b) apenas uma vez.
Retorno de chamada para o último número discado: pressione o botão de controle (1b) duas vezes. Isso depende dos 
recursos e da configuração do seu celular.

Quando houver uma chamada recebida, os alto-falantes fornecerão um sinal acústico.

Respondendo através de um comando de voz: Atenda a chamada falando qualquer palavra em voz alta (por exemplo, "Resposta!").

Terminando uma chamada:pressione o botão de controle (1b) apenas uma vez ou espere até que a outra pessoa desligue.

Rejeitando uma chamada recebida: Pressione o botão de controle (1b) duas vezes, assim que ouvir o sinal acústico de uma chamada recebida.
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Ajustando o Volume

O dispositivo Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual é pré-programado com um nível de volume que permite uma audição ideal a velocidades de até 
80 km / h (50 mph). Para ajustar o volume, use os controles de volume no dispositivo conectado.

Reproduzindo músicas do seu celular

 



Dúvidas

Por favor, acessar o link: atendimento@interphonebrasil.com.br
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O dispositivo Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual usa componentes com tecnologia de ponta e é fabricado com altos padrões. Para evitar 
que o seu dispositivo se danifique inadvertidamente, leia atentamente as seguintes recomendações:
• Não tente abrir nenhum dos componentes do sistema, pois as partes eletrônicas internas podem ficar danificadas. Não tente abrir ou 
trocar a bateria, pois ela pode ser perigosa.
• Mantenha o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual fora do alcance das crianças.
• Mantenha o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual em local seco. Umidade e condensação podem danificar os circuitos eletrônicos.
• Evite expor o dispositivo a temperaturas extremas. O frio intenso pode criar condensação dentro dos componentes quando estes 
aquecem. O calor extremo pode danificar a bateria, os circuitos ou as carcaças.
• Não derrube, bata ou dobre os componentes, pois os circuitos internos podem ficar danificados.
• Não pinte ou decore o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual, pois as carcaças podem ficar danificadas ou impedir a operação correta.
• Não use produtos químicos, solventes ou detergentes para limpar o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual, pois podem danificar o 
dispositivo.

Cuidado e manutenção

 Especificações Técnicas 
• Especificações Bluetooth® v4.0 Class 2. 

• Perfís Bluetooth®: HSP v1.2, HFP v1.6, 

EDR, A2DP v1.2, AVRCP v1.4, DI v1.3. 

• Até 10 metros de alcance. 

• Capas de altofalantes de espuma com velcro. 

• Controle multifuncional de um botão. 

• Microfone com redução de ruído. 

• Bateria de Lítio Polímero 110 mAh. 

• Tempo de Atividade: > 60 h.

• Tempo de Carga: ~ 2 h. 

• Tempo de Uso: > 7 h. 

• Peso Total: 26 gr. (HF1.0 Dual), 35 gr. (HF2.0 Dual).

 • Frequência Operacional: 2.4 GHz .

• Carga de Bateria: DC 5.0V 500mA.

Uma vez que o Twiins® HF1.0 Dual + HF2.0 Dual é emparelhado com um telefone celular capaz ou transmitindo música através de Bluetooth® 
A2DP, ative a música no telefone e ele será imediatamente ouvido através do Twiins® HF1.0 Dual + HF2 .0 Dispositivo duplo. Música e volume 
só podem ser controlados a partir do telefone ou dispositivo, dependendo de suas características e configuração.



Leia atentamente o manual de instruções do produto Twiins  do fabricante e siga as suas recomendações. Não faça alterações ou 
modificações para evitar afetar a operação normal do dispositivo e sobrescrever as operações para as quais foram criadas.

AVISO: Informações do Usuário

Declaração do fabricante 

MATGroup ™
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Aviso de segurança 
Você é responsável pelo uso adequado do dispositivo Twiins® e por garantir que ele seja compatí vel e não viole o tráfego, a 
segurança ou quaisquer outras leis ou disposições em seu país ou jurisdição. 
O fabricante avisa que você deve respeitar as leis atuais de tráfego para evitar acidentes de trânsito e recomenda evitar situações de 
risco. Tome cuidado ao dirigir e preste atenção à estrada. Você é responsável por manter sua atenção na condução e no tráfego, nas 
condições meteorológicas e na estrada, assim como evitar distrações que possam afetar ou desviar sua atenção da direção. 

Evite usar este produto em postos de gasolina, tanques de combustí vel ou perto de substâncias explosivas. Mantenha o volume em 
níveis razoáveis, evitando a poluição sonora. 

Perda de Audição 
O uso prolongado de dispositivos de áudio, juntamente com o volume excessivo, pode levar a uma perda ou diminuição da audição. 

Marcapasso, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos 
Certifique-se de verificar se não há interferências entre os seus dispositivos médicos e o dispositivo de comunicação eletrônica 
Twiins®, respeitando os regulamentos aplicáveis e as instruções do fabricante para ambos os dispositivos.
Em qualquer caso, recomendamos que você consulte seu médico e o fabricante do dispositivo médico sobre os termos de uso para 
verificar sua compatibilidade. Siga as medidas de precaução sugeridas.

Aviso Ambiental 
Este símbolo aconselha sobre o tratamento aplicável de dispositivos eletrônicos no final de sua vida útil na União Europeia e em países 
europeus com um sistema de coleta seletiva. Ele é usado para indicar que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico 
normal e deve ser enviado para um ponto de coleta especí fico para dispositivos eletrônicos. 
Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar consequências negativas para o meio 
ambiente e para a saúde humana que possam surgir do manuseio inadequado ao descartar este produto. A reciclagem ajuda a 
conservar recursos naturais. Para receber informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com 
sua prefeitura, o ponto de coleta de reciclagem mais próximo ou o estabelecimento onde você adquiriu o produto.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

    
     

 Os dispositivos, comercializados sob a marca Twiins®, foram fabricados de acordo com as exigências estipuladas pelo regulamento de 
 aplicação em nível nacional, europeu e internacional, e atendem aos padrões de qualidade e segurança que todos os dispositivos de 
 áudio eletrônico devem ter. 
 Este dispositivo foi testado e atende a todos os requisitos necessários para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em 
 instalações residenciais. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado ou usado de acordo 
 com as instruções, pode causar interferências na comunicação de rádio. Entretanto, não há garantia de que interferências não ocorrerão 
 em uma instalação específica. Se este dispositivo causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, ele poderá ser 
 verificado ao ligá-lo e desligá-lo. Recomenda-se que o usuário que tente corrigir a interferência faça isso usando uma das seguintes 
 medidas:

• Mova a antena receptora para uma nova direção ou posição. 
• Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor. 
• Conecte o dispositivo a um soquete em um circuito diferente daquele do receptor. 
• Se o problema persistir, entre em contato com seu distribuidor ou com um técnico de rádio / TV para obter ajuda. 

 Direitos Autorais

    O MATGroup ™ é o único proprietário dos direitos de conteúdo deste manual de instruções. Todos os direitos de 
propriedade intelectual são reservados. A marca e as tecnologias Twiins® são registradas e patenteadas pelo 

MATGroup ™.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário 
para operar o equipamento. 

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação 
especí fica. 

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o 
equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:
-- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
-- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
-- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
-- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. 
Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. 

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este 
dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências 
que possam causar operação indesejada.
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GARANTIA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, a partir do momento da compra. A garantia só é válida com a apresentação do recibo de 
venda ou da nota fiscal de compra original emitida no ponto de venda Twiins®, mostrando a data da compra. A garantia não cobre 
defeitos de desgaste natural do uso ou uso inadequado do dispositivo.
Recomendamos que você leia o manual de instruções e respeite todas as indicações sobre o uso correto deste produto, bem como 
as condições de manutenção e a etiqueta de manutenção do fabricante.
A garantia não cobre danos causados ao dispositivo devido a acidente, manuseio, modificações, reparos, materiais corrosivos, 
líquidos, fluxo de ar incorreto ou qualquer outra causa, incluindo eventos de força maior, ou defeitos devido ao uso de acessórios que 
são não originais Twiins®. Da mesma forma, qualquer modificação ou remoção dos selos, rótulos ou indicações do produto invalidam 
a garantia.

Termo de Responsabilidade 
Além dos fundamentos legais para a limitação de responsabilidade, o fabricante não deve ser responsabilizado por quaisquer 
consequências derivadas do uso indevido do produto, ou qualquer caso em que o usuário o empregue em violação da lei de trânsito, 
regulamentos de segurança ou qualquer outro regulamento.


