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Este manual é aplicável à família de produtos TIC Bluetooth5, incluindo os seguintes modelos compatíveis: 
- Amplificadores Bluetooth5:  IWB501 ; TRB502 
- Receptor e Transmissor Bluetooth5: PB580 
- Altifalantes Bluetooth5:  B503; B526; B515; RB505; RB506; BPS560; BPS565 
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1. Introducão 

- Nas secções abaixo, quando for instruído para premir um botão específico, pode quer apontar o controlo remoto para o altifalante/amplificador e premir o botão 

ou premir o respectivo botão no próprio altifalante/dispositivo, se o botão específico estiver disponível. 

- Nem todos os botões mencionados estão disponíveis em cada altifalante/dispositivo individual 

- Por favor, tenha em atenção a posição do nó de recepção do infravermelho no altifalante/dispositivo ao apontar para o controlo remoto. O desempenho do 

controlo remoto pode degradar-se se o controlo remoto não estiver a apontar directamente para o nó ou se uma forte luz solar estiver a interferir com o sinal. 

- O alcance do comando à distância é de 10 metros no máximo. Se o sinal não for recebido correctamente, por favor aproxime-se. 

- Um único telecomando pode controlar qualquer altifalante/dispositivo TIC compatível. Aponte cuidadosamente o comando à distância se vários altifalantes forem 

colocados em estreita proximidade. 

- O controlo do volume pode ser personalizado individualmente para cada altifalante através do comando à distância. 

- Quando o volume é ajustado no dispositivo Bluetooth ligado ou na aplicação de música/vídeo, será aplicado a todos os dispositivos BT5.0. 

- Durante o modo de difusão, o controlo de faixa só funcionará quando se apontar para o dispositivo principal. Em alternativa, poderá controlar a faixa directamente 

no seu dispositivo Bluetooth ou na aplicação de música/vídeo. 

 

2. Emparelhamento dispositivos Bluetooth 

- passo 1: ao ligar a energia inicial, deve ouvir-se um tom de abertura. A luz LED azul piscará lentamente, indicando que está em modo de espera. Se o LED azul for 

sólido, um dispositivo Bluetooth já está ligado. 

- passo 2: para emparelhar um dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet, computador, transmissor, etc.), faça duplo clique no botão Bluetooth (BT). Deve ouvir o 

comando de voz "PAIRING". O altifalante está agora em modo de procura. 

- passo 3: no menu de configuração Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth, procure por "Altifalante TIC BT" e ligue. Quando ouvir a mensagem de voz 

"CONNECTED", o processo de emparelhamento é concluído. O LED azul está agora sólido. 
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3. Desligar e reiniciar 

- - Para desligar um dispositivo Bluetooth ligado, faça duplo clique no botão Bluetooth (BT). O LED azul voltará a piscar. Pode então alternar para outro dispositivo 

Bluetooth previamente emparelhado, repetindo o passo 3 no menu de configuração Bluetooth desse dispositivo. 

- - Para ligar a um novo dispositivo Bluetooth, repita o passo 2 e o passo 3. 

- - Se desejar um reset completo e apagar todos os emparelhamentos Bluetooth anteriores, faça duplo clique no botão Reset. 

Nota: O altifalante pode lembrar-se de múltiplos dispositivos Bluetooth. O altifalante voltará a ligar-se automaticamente ao dispositivo emparelhado mais próximo dentro 

do alcance cada vez que o ligar. O alcance da ligação é de até 80 metros (no exterior com linha de visão clara) para dispositivos Bluetooth 5.0. O altifalante é 

retrocompatível com dispositivos com especificações Bluetooth mais antigas. Contudo, o alcance será limitado ao alcance da especificação mais antiga (5-15 metros para 

dispositivos com Bluetooth 4.0). 

 

4. Multi-voz e modo de difusão 

- Com o modo de difusão, pode ligar até 100 altifalantes/dispositivos TIC Bluetooth5 compatíveis para criar um sistema de som multi-dispositivo sem complicações. 

- No modo de difusão, uma unidade servirá como dispositivo de transmissão principal e todos os outros altifalantes servirão como dispositivos secundários de 

recepção. 

- O alcance de emissão é de até 80 metros em ambiente exterior com uma linha de visão clara. Para optimizar o alcance de emissão no seu sistema de som multi-

falantes, aconselhamos a seleccionar o dispositivo TIC Bluetooth5 mais centralizado como o principal dispositivo transmissor. 

- Além disso, a elevação de qualquer dispositivo >1 metro fora do nível do solo pode melhorar o alcance de transmissão/recepção da emissão/recepção. 

 

5. Modo de configuração da transmissão 

- - passo 1: seleccionar o TIC BT5 apropriado como unidade principal. Embora não seja necessário, recomendamos o emparelhamento do dispositivo Bluetooth 

primeiro antes de configurar o modo de difusão. 

- - passo 2: premir o botão Modo Transmissor (TX). Deverá ouvir a mensagem de voz "TRANSMITTER MODE". 

- - passo 3: num dispositivo secundário, premir o botão Modo Receptor (RX). Deverá ouvir a mensagem de voz "RECEIVER MODE". 

- - se uma unidade já estiver ligada a um dispositivo Bluetooth (como indicado por uma luz azul sólida), terá de a desligar primeiro ou a ligação de difusão não 

funcionaria no passo 3. 

- - passo 4: dentro de 30 segundos, faça duplo clique no botão "TX" na unidade principal e duplo clique no botão "RX" na unidade secundária. Deverá ouvir a 

mensagem de voz "SEARCHING" a partir de ambas as unidades. Ouvirá a mensagem de voz "CONNECTED" assim que a ligação estiver concluída. 

- - Se a ligação não for efectuada dentro de 30 segundos, por favor repita os passos 1-3. 

- - Para acrescentar qualquer altifalante secundário adicional, repetir os passos 2 e 3. Até 100 dispositivos TIC BT5 podem ser adicionados em conjunto. 

 

6. Sair do modo de difusão  

- Prima o botão Reset (ou BT) uma vez para sair do modo de difusão. 
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- Se premido na unidade principal, irá parar a unidade principal de transmitir para todas as unidades secundárias. 

- Se premido numa unidade secundária, esta unidade secundária específica deixará de receber e será permitida a ligação e reprodução a partir de um dispositivo 

Bluetooth emparelhado separadamente 

 

7. Reiniciar/reiniciar o modo de emissão 

- Para a unidade principal, premir o botão TX para reiniciar o modo de difusão. Deverá ouvir a mensagem de voz "TRANSMITTER MODE". O modo de transmissão 

será então retomado em breve para todas as unidades (assumindo que as unidades secundárias ainda estejam em modo de recepção).  

- Para qualquer unidade secundária, desligue primeiro qualquer dispositivo Bluetooth ligado, clicando duas vezes no botão Bluetooth (BT). Premir o botão RX para 

retomar a recepção a partir do altifalante principal previamente ligado. Deverá ouvir a mensagem de voz "RECEIVER MODE" e o modo de emissão será retomado 

em breve. 

 

8. Interruptor do altifalante principal 

- Sair do modo de difusão para cada unidade e refazer o modo de difusão configurado conforme as instruções da página anterior. 

- Lembre-se de desligar o dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet, computador, transmissor, etc.) da unidade principal original antes de o mudar para o modo 

receptor. 

 

9. BT5 Controlo do tom do amplificador 

- Os amplificadores TIC Bluetooth5 (por exemplo TRB502 / IWB501) têm uma opção de graves e agudos para ajustar a definição do tom mais em detalhe. Para 

aceder ao controlo de graves/graves, por favor carregar no botão "volume" no dispositivo, o led de volume mudará para "bass". É possível ajustar os graves com o 

botão de controlo de volume. Premir novamente para alternar o led para "agudos", e ajustá-lo com o botão de volume. Quando premido de novo, o led mudará 

novamente para "volume", etc. 

 

10. Entradas com fios BT5 (se disponíveis) 

- Os dispositivos BT5 TRB502 / IWB501 / PB580 têm opções de entrada com fios: Aux e Fibra Óptica. Não é possível seleccioná-los com botões ou controlo remoto, 

o sinal que vem em primeiro lugar será reproduzido. No entanto, quando o sinal Bluetooth entra, assumirá sempre o controlo de reprodução.  

- Importante: a ligação USB nestes dispositivos é apenas para carregamento de 5V! 

 

 

 


