
Manual do utilizador 
do TV Connector



Obrigado
Obrigado por escolher o TV Connector. 
A finalidade do TV Connector é ligar os aparelhos 
auditivos diretamente à televisão ou a outra fonte 
de áudio.

O seu TV Connector

Profissional de saúde auditiva: __________________

_____________________________________________

Telefone: _____________________________________

Número de série do TV Connector: _______________

Garantia: _____________________________________

Data de compra: ______________________________
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Conteúdo da embalagem
O TV Connector completo é composto pelos 
seguintes elementos: 

Cabo de áudio analógico de 3,5 mm 
(pré-instalado no TV Connector)

Transformador

TV Connector

Cabo de áudio ótico (TOSLINK)

Cabo Micro-USB
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Descrição do TV Connector
O TV Connector possibilita a ligação sem fios dos 
seus aparelhos auditivos à televisão ou a outra 
fonte de áudio. O conetor envia sinais de áudio 
sem fios até 15 m. 
O TV Connector só pode ser usado com modelos 
de aparelhos auditivos compatíveis. Obtenha 
mais informações com o seu profissional de 
saúde auditiva.

TV Connector 

Aparelho auditivo

Até 15 m
(50 pés) 

   Não é necessário existir uma linha de visão 
desobstruída entre os aparelhos auditivos e o 
TV Connector. No entanto, os obstáculos como 
paredes ou móveis podem reduzir o raio de 
operação.

Visão geral do TV Connector

1 Botão de ligação
2 Luz indicadora LED
3 Porta de alimentação Micro-USB
4 Porta de áudio para:

•  Cabo de áudio ótico (TOSLINK)
•  Cabo de áudio analógico de 3,5 mm

1

2

3

4
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Introdução

Passo 1: Montagem do carregador
Para conectar o transformador local:
1.  Escolha o adaptador que se corresponde 

ao seu país. (Os transformadores incluídos 
variam de acordo com o país.)

2.  Insira a parte redonda 
do adaptador na parte 
redonda do carregador 
universal até que 
encaixe completamente.

3.  Encaixe a parte inferior do adaptador até 
ouvir um “clique.” Certifique-se de que 
o adaptador está firmemente encaixado.

Estados 
Unidos

União 
Europeia

Reino 
Unido

Austrália

2.

3.

Para extrair o transformador local:
1.  Puxe para trás a ponta 

da fonte de alimentação 
universal.

2.  Puxe com cuidado o 
adaptador para cima para 
removê-lo do recetáculo.

Passo 2:  Conectar a fonte de alimentação
1.  Insira a extremidade maior do 

cabo USB no transformador.
 
 

2.  Ligue o transformador 
à tomada.

2.

1.
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3.  Introduza a extremidade mais pequena do 
cabo USB na porta de alimentação micro-USB 
do TV Connector.

 
 
 
Alternativamente, o TV Connector pode ser 
alimentado pela televisão através do cabo USB, 
inserindo a extremidade maior do cabo USB na 
porta USB da televisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quando o TV Connector é ligado a uma fonte 
de alimentação pela primeira vez, a ligação aos 
aparelhos auditivos é automática. Os aparelhos 
auditivos emitem uma melodia de confirmação 
quando a ligação é bem sucedida.

Passo 3: Ligar a uma fonte de áudio
O TV Connector pode ligar-se a qualquer fonte 
de áudio, como uma televisão, computador, 
ou aparelhagem de som. É compatível com 
dois cabos de entrada de áudio distintos: ótico 
(TOSLINK) ou analógico. Um destes dois cabos 
de áudio tem de ser ligado à porta de áudio 
dedicada do TV Connector.

 
 
 
 
 
 

  Selecione o cabo de áudio compatível com a sua 
fonte de áudio.

  Certifique-se de que o cabo de áudio escolhido fica 
firmemente inserido no TV Connector e na fonte 
de áudio.

Ótico (TOSLINK)
Cabo de fibra ótica com 
sinal digital (opcional)

Analógico
Cabo de áudio de 3,5 mm 
(Pré-instalado no TV Connector)
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Ligação com o cabo analógico
Ligue a extremidade livre do cabo de áudio 
analógico de 3,5 mm à porta de SAÍDA DE ÁUDIO 
da televisão (ou outra fonte de áudio).

   Se os altifalantes da televisão se desligarem 
quando é ligado o cabo de áudio analógico de 
3,5 mm, use o cabo ótico (ver Opcional: Ligação 
com o cabo ótico).

Opcional: Ligação com o cabo ótico
Substitua o cabo de áudio analógico de 3,5 mm 
fornecido pelo cabo ótico (TOSLINK). Insira a 
extremidade maior do cabo ótico no TV Connector 
e ligue a extremidade mais pequena do cabo 
ótico à SAÍDA ÓTICA DE ÁUDIO DIGITAL da 
televisão (ou outra fonte de áudio).
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Passo 4:  Ligar o TV Connector aos aparelhos 
auditivos

  Quando o TV Connector é ligado a uma fonte 
de alimentação pela primeira vez, a ligação aos 
aparelhos auditivos é automática. Os aparelhos 
auditivos emitem uma melodia de confirmação 
quando a ligação é bem sucedida.

Para ligar aparelhos auditivos novos ao 
TV Connector:

• Ao premir o botão de  Ligação na parte 
traseira do TV Connector, a luz indicadora LED 
começará a piscar com cor azul.

• Certifique-se de que os aparelhos auditivos 
estão ligados e à distância de 1 m do 
TV Connector.

• Quando a ligação é realizada com 
êxito, os aparelhos auditivos emitem 
uma melodia de confirmação. Este 
procedimento pode demorar até 
10 segundos.

  O TV Connector ligar-se-á a quaisquer aparelhos 
auditivos compatíveis ao seu alcance durante 
o processo de conexão. Após o processo de 
ligação inicial, os aparelhos auditivos detetam 
automaticamente o TV Connector quando este 
estiver disponível.
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Utilização diária do TV Connector
LIGUE a sua televisão ou fonte de áudio. O TV 
Connector transmitirá automaticamente o sinal de 
áudio para os aparelhos auditivos ligados.

 

 
 

  Poderá ter de aceitar o sinal de áudio 
recebido pressionando o botão de 
um dos aparelhos auditivos.

Ouvirá o som diretamente nos 
aparelhos auditivos.

  Se não houver nenhum sinal de áudio disponível, 
o TV Connector interrompe automaticamente 
a transmissão de áudio para os aparelhos 
auditivos. O indicador LED exibirá um vermelho 
constante (modo de espera).

  O TV Connector só pode receber e transmitir 
sinais de áudio mono ou estéreo. Certifique-se 
de que a configuração de áudio da televisão 
(ou fonte de áudio) não está definida para Dolby 
Digital ou DTS. Se forem usados estes sinais de 
áudio, o indicador LED do TV Connector piscará 
em vermelho. Mude o sinal de áudio para estéreo 
(PCM) no menu de definições de áudio da 
televisão ou fonte de áudio. De forma alternativa, 
utilize o cabo de áudio analógico de 3,5 mm.

Se os aparelhos auditivos estiverem fora do 
alcance do TV Connector, sairão do programa 
de TV. Quando os aparelhos auditivos 
voltarem a ficar ao alcance do TV Connector, 
a transmissão do sinal de áudio será retomada 
automaticamente. 

  O alcance do TV Connector é de até 15 m.
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TV Connector e chamadas telefónicas
Se os aparelhos auditivos estiverem ligados ao seu 
telemóvel, poderá continuar a receber chamadas 
telefónicas, mesmo quando estiver a usar 
o TV Connector.
Quando recebe uma chamada, os aparelhos 
auditivos interrompem automaticamente o sinal 
de áudio do TV Connector e emitem um alerta de 
chamada recebida. Após a chamada, os aparelhos 
auditivos retomam o sinal de áudio do TV 
Connector de forma automática.

Desativar a transmissão de áudio
Para interromper a transmissão do sinal de áudio 
do TV Connector, basta desligar a televisão 
ou fonte de áudio. O TV Connector entra 
automaticamente em modo de espera e os 
aparelhos auditivos saem do programa de TV.

  Se alguém continuar a ver televisão (ou a ouvir 
a fonte de áudio), use os botões dos aparelhos 
auditivos para voltar para o seu programa 
automático. Esta opção poderá ter de ser 
programada pelo seu profissional de saúde auditiva.

Regular o equilíbrio entre o volume da TV 
e os sons ambientais
Para regular o volume da televisão quando estiver 
a usar dois aparelhos auditivos:
• Prima o botão do aparelho auditivo direito 

para aumentar o volume da televisão e 
diminuir o volume dos sons ambientais

• Prima o botão do aparelho auditivo esquerdo 
para diminuir o volume da televisão e 
aumentar o volume dos sons ambientais

Para regular o volume da televisão com um 
aparelho auditivo:
• Prima o botão para aumentar o volume 

da televisão e diminuir o volume dos sons 
ambientais

Ouvido 
esquerdo

Ouvido 
direito

Diminuir 
volume 
da TV

Aumentar 
volume 
da TV
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Compreender a luz indicadora LED
Verde 
constante

Ligado e a transmitir áudio

Vermelho 
constante

Modo de espera

Azul 
intermitente

Modo de ligação

Vermelho 
intermitente

Formato de entrada de áudio 
errado (Dolby Digital ou DTS)

Manual de resolução de problemas

Causa Solução possível
Problema: Não se ouve o som da fonte de áudio, a luz 
indicadora LED está vermelha constante

A fonte de áudio está 
desligada

Ligue a fonte de áudio

Os cabos não estão 
corretamente inseridos 
no TV Connector e/ou 
fonte de áudio 

Certifique-se de que todos 
os cabos estão firmemente 
inseridos no local correto. 
Ver “Passo 3: Ligar a uma 
fonte de áudio”

O cabo de áudio está 
ligado à entrada de áudio 
(AUDIO IN) da fonte 
de áudio

Certifique-se de que o cabo 
de áudio está ligado à saída 
de áudio (AUDIO OUT) da 
fonte de áudio

 
Problema: Não se ouve o som da fonte de áudio, a luz 
indicadora LED está vermelha intermitente

Está a ser usado 
o formato de entrada 
de áudio errado 
(Dolby Digital ou DTS)

Certifique-se de que está a 
ser usado o formato de áudio 
estéreo (PCM) nas definições 
de áudio da respetiva fonte. 
Se tal não for possível, use 
o cabo de áudio analógico 
de 3,5 mm.
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Causa Solução possível
Problema: Não se ouve o som da fonte de áudio, a luz 
indicadora LED está verde constante

O TV Connector não está 
ligado aos aparelhos 
auditivos

Ligue os aparelhos auditivos 
ao TV Connector. Ver “Passo 
4: Ligar o TV Connector aos 
aparelhos auditivos”

A fonte de áudio está em 
modo de silêncio

Ative o som da fonte de 
áudio, ou aumente o volume

 
Problema: A luz indicadora LED está azul intermitente

O TV Connector está em 
modo de ligação

Consulte a secção “Ligar 
o TV Connector aos 
aparelhos auditivos”

Problema: o volume durante a transmissão não é 
confortável (demasiado alto ou baixo)

As fontes de áudio 
diferentes possuem 
níveis de volume de saída 
distintos

Consulte a secção “Regular 
o equilíbrio entre o volume 
da TV e os sons ambientais”

Causa Solução possível
Problema: após a ligação do TV Connector, os altifalantes 
da TV não emitem som

A conexão dos 
auscultadores da TV está 
selecionada

Verifique as definições de 
áudio da televisão para ativar 
a utilização dos altifalantes 
e dos auscultadores ao 
mesmo tempo.
Alternativamente, use o 
cabo ótico (TOSLINK) em vez 
do cabo de áudio analógico 
de 3,5 mm para ligar o TV 
Connector à fonte de áudio. 
Ver “Opcional: Ligação com 
o cabo ótico”

Problema: o som proveniente dos altifalantes da fonte de 
áudio está atrasado em relação ao som transmitido pelos 
aparelhos auditivos

As definições de 
retardamento da fonte de 
áudio estão demasiado 
elevadas

Ajuste o tempo de 
retardamento do áudio 
(reduza o atraso) no menu de 
definições de áudio da fonte 
de áudio
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Avisos
  Este dispositivo não se destina a crianças 
com menos de 36 meses. Contém peças de 
pequena dimensão que podem causar asfixia, 
se forem ingeridas por crianças. Manter fora 
do alcance das crianças, indivíduos com 
défices cognitivos e animais de estimação. 
Em caso de ingestão, consulte um médico ou 
hospital de imediato.
  Utilize apenas aparelhos auditivos que 
tenham sido programados especialmente 
para si e pelo seu profissional de saúde 
auditiva.
  Não são permitidas quaisquer alterações 
ou modificações deste dispositivo que não 
tenham sido explicitamente aprovadas pela 
Sonova AG.
  O TV Connector pode gerar campos 
magnéticos. Se verificar alguma influência 
do TV Connector no dispositivo implantado 
(por exemplo, pacemakers, defibriladores, 
etc.), interrompa a utilização do TV Connector 

e contacte o seu médico e/ou o fabricante 
do dispositivo implantado para obter 
aconselhamento.
  Abrir o dispositivo pode danificá-lo. Se tiver 
problemas que não possam ser resolvidos 
seguindo as indicações descritas na secção 
de resolução de problemas deste manual do 
utilizador, consulte o seu profissional de saúde 
auditiva.
  Elimine os componentes elétricos através dos 
sistemas de devolução destinados a resíduos 
eletrónicos, de acordo com as leis locais.
  Não utilize o dispositivo em zonas com risco 
de explosão (minas ou zonas industriais com 
o perigo de explosões, ambientes ricos em 
oxigénio ou zonas onde sejam manipulados 
anestésicos inflamáveis) ou onde seja proibida 
a utilização de equipamentos eletrónicos.
  Só se podem conectar dispositivos externos 
caso tenham sido testados segundo as normas 
IECXXXXX correspondentes. Utilize apenas 
acessórios aprovados pela Sonova AG.
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  Atenção: choque elétrico. Não introduza a ficha 
isolada em tomadas elétricas.

 
 
 

  Por motivos de segurança, utilize apenas 
os carregadores fornecidos pela Sonova 
AG ou carregadores estabilizados com uma 
capacidade nominal de 5 VCC, mín. 500 mA.

Informações sobre a segurança do produto
  Proteja os cabos, portas e transformador do 
dispositivo da sujidade e de detritos.

  Não use uma força excessiva ao ligar os 
diferentes cabos ao dispositivo.

  Proteja o dispositivo da humidade excessiva 
(zonas de banho ou áreas de natação) e de 
fontes de calor (radiadores, parte de cima 
da TV, etc. Proteja o dispositivo de choques 
e vibrações excessivos.

  Limpe o dispositivo utilizando um pano 
húmido. Nunca utilize produtos de limpeza 
domésticos (tais como detergentes, sabões, 
etc.) ou álcool para limpar os dispositivos. 
Nunca utilize um micro-ondas ou outros 
aparelhos de aquecimento para secar o 
dispositivo.

  A radiação de raios-X, TAC ou ressonâncias 
magnéticas pode destruir ou prejudicar o bom 
funcionamento do dispositivo.

  Se o dispositivo cair ou estiver danificado, se 
sobreaquecer, se algum dos cabos ou fichas 
estiver danificado, ou se cair dentro de algum 
líquido, pare de utilizar o dispositivo e contacte 
o seu profissional de saúde auditiva.

  Os equipamentos eletrónicos de potência 
elevada, grandes instalações eletrónicas 
e estruturas metálicas podem dificultar e 
reduzir significativamente a distância de 
funcionamento.

  Proteja os seus olhos da luz ótica proveniente 
do cabo ótico TOSLINK quando ligar o cabo 
à televisão ou a outra fonte de áudio e ao 
TV Connector.
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Informações e explicação dos símbolos
O símbolo CE é a garantia da Sonova AG de que 
este produto compre os requisitos da Diretiva para 
Equipamentos de Rádio 2014/53/EU.

Este símbolo indica que é importante que o 
utilizador leia atentamente as informações 
relevantes e constantes deste manual do utilizador.

Indica o fabricante do dispositivo.

 
Este símbolo indica que é importante que o 
utilizador tenha em atenção todas as mensagens 
de aviso constantes neste manual do utilizador.

Informações importantes para o manuseamento 
e segurança do produto.

Condições de 
funcionamento

Este dispositivo foi concebido para que o seu 
funcionamento decorra sem problemas ou restrições 
sempre que usado conforme previsto, salvo 
indicação em contrário presente neste manual 
do utilizador.

Temperatura de transporte e armazenamento: 
-20° a + 60° Celsius 
(-4° a +140° Fahrenheit)

Temperatura de funcionamento: 
0° a +40° Celsius 
(+32° a +104° Fahrenheit)

Manter seco.

Este dispositivo foi concebido para utilização com 
uma fonte de alimentação de Corrente Contínua (CC) 
com os parâmetros especificados, descritos no rótulo 
do produto.

Humidade durante o transporte e armazenamento:  
<90% (sem condensação)
Humidade de funcionamento: <90% 
(sem condensação) 

Pressão atmosférica: 500 hPa a 1500 hPa

Este símbolo no produto ou na sua embalagem 
significa que este não deve ser eliminado com o 
restante lixo doméstico. É da sua responsabilidade 
eliminar os seus resíduos de equipamentos 
separadamente dos resíduos urbanos municipais. 
A eliminação correta do seu aparelho usado ajudará 
a evitar potenciais consequências negativas para 
o ambiente e para a saúde humana. 

Easy Line Easy Line é uma marca comercial da Sonova.

© Símbolo de direitos de autor
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Informações sobre conformidade
Declaração de Conformidade 
A Sonova AG declara, por este meio, que este produto está em 
conformidade com a Diretiva para Equipamentos de Rádio 2014/53/EU. 
Pode obter o texto completo das Declarações de Conformidade junto 
do fabricante.
Austrália/Nova Zelândia: 

   Indica a conformidade de um dispositivo com as disposições 
regulamentares aplicáveis da Radio Spectrum Management 
(RSM) e da Australian Communications and Media Authority 
(ACMA) respeitantes à venda legal na Nova Zelândia 
e Austrália. A etiqueta de conformidade R-NZ refere-se 
a produtos de rádio fornecidos no mercado da Nova Zelândia 
sob o nível de conformidade A1.

Nota 1:
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da 
FCC e com a RSS-210 da Industry Canada. A sua utilização está sujeita 
às duas condições que se seguem: 

1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e 

2)  este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo as que poderão causar um funcionamento indesejado.

Nota 2:
Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste aparelho que 
não estejam expressamente aprovadas pela Sonova AG poderão 
anular a autorização da FCC relativamente à utilização deste 
dispositivo.

Nota 3:
Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites 
para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Normas da FCC e com a ICES-003 da Industry Canada. 

Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção 
razoável contra interferências prejudiciais numa instalação 
residencial. Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de 
radiofrequências e, caso não seja instalado e utilizado de acordo 
com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais 
em comunicações de rádio. Contudo, isto não garante que não 
possam ocorrer interferências numa determinada instalação. Se 
este dispositivo causar realmente interferências prejudiciais em 
recepções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando 
e ligando o equipamento, recomenda-se ao utilizador que corrija as 
interferências utilizando uma ou mais das medidas que se seguem:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.

- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.

-  Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele 
que alimenta o receptor.

-  Consulte o distribuidor ou um técnico especializado em rádio / 
TV para obter ajuda.

Nota 4:
Declaração de exposição à radiação de radiofrequência da FCC/IC
Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da FCC/
Industry Canada, definidos para um ambiente não controlado.
Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância 
mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
Este transmissor não se deve situar nem utilizar em conjunto com 
qualquer outra antena ou transmissor.
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Sonova AG 

Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Suíça
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