
Buton crestere 
volum

Verde- baterie incarcata complet

Galben- incarcat in jur de 50%

Rosu- baterie scazuta)

Buton scadere
volum

Pentru a incarca casca dvs, introduceti cablul USB 

in portul USB al castii si conectati-l la un incarcator 

USB.

Sfat: pentru a economisi baterie, opriti dispozitivul 

cand nu il folositi.

Atentie: Bateria este construita sa dureze pe toata 

viata aparatului. Trebuie indepartata doar in scopuri

de reciclare.  Orice incercare de a indeparta sau 

inlocui bateria, va deteriora aparatul si anula garantia.

Nota: Incarcati complet dispozitivul inainte sa-l folositi.

Incarcare

Buton pentru 
preluare apeluri

Boom

Suport
ureche

Casca

Microfon

RO

RO RO

RO

apasati pentru a 
prelua/incheia un apel

deschis/inchis

(Micro USB)

Status incarcare 
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CONECTATI SI PORNITI LA DRUM CONFORT

FUNCTIONALITATI DE BAZA

APELURI

SUPORT URECHE 

FARA PRINDERE

METODA DE IMPERECHERE

Ramai conectat Ce e potrivit pentru tine

Caracteristici standard, calitate avansata

Alege ce e confortabil pentru tine: prindere de ureche, 
prindere in spate sau fara prindere

Rotiti suportul pentru prindere 

pe stanga sau dreapta

Purtati

Purtati

PE URECHE Ureche dreapta Ureche stanga 

Porniti dispozitivul Bluetooth

Porniti casca si urmati sfaturile vocii

Urmati pasii din meniul Bluetooth al 
dispozitivului pentru a imperechea si 
conecta cu casca. Introduceti parola 
0000, daca este ceruta.

Cand cele 2 dispozitive sunt conectate, 

veti auzi “ imperecherea e completa”.

Indepartati suportul 
pentru ureche

Atasati varful 
pentru ureche

Preluare apel:

Respingeti un apel:

Efectuati un apel:

Reapelati ultimul numar:

Reapelati ultimul numar:

Apasati butonul Call

Apasati si tineti scurt butonul pentru 

ridicare/scadere volum pana cand 

auziti un ton.

Apasati butonul Call pentru a activa 

recunoasterea vocii (este dependent 

de telefon)

Apasati si mentineti butonul Call pana 

cand auziti un ton.

Puneti pe mut un apel: Apasati si mentineti

unul din butoanele de volum pana cand 

veti auzi :“mute on” sau “mute off”.



Pentru:

STATUS BECULETE

Incheiere apel:

Modica volumul 

apelului: 

Raspuns la al doilea 

apel:

Respingere la al doilea 

apel:

Apasati butonul Call

Apasati unul din cele 2 butoane de volum.

Pentru a schimba rapid meniul, apasati 

si mentineti butoanele de volum.

Apasati butonul Call

Apasati si mentineti unul din butoanele 

de volum pana cand veti auzi un ton.

Nota: 

-Unele caracteristici sunt dependente de telefon/retea.
-A folosi un dispozitiv mobil sau accesoriu in timpul 
condusului poate sa va distraga atentia si poate  
ilegal. Conduceti cu prudenta intotdeauna.

Daca beculetul arata..

Daca beculetul arata..

Puls albastru incet

Flash incet albastru

Flash incet verde

Flash incet rosu

Flash incet rosu

Albastru scurt/ash rosu

Flash scurt rosu

Violet constant

3 beculete care se aprind

Albastru constant

Albatru rapid/violet

Albastru scurt

Violet scurt

se incarca si se cauta un dispozitiv

conexiunea a fost efectuata cu 

success

apel receptionat pe telefonul 1

apel receptionat pe telefonul 2

casca dvs este…

casca dvs este…

intr-un apel

standby (un telefon)

standby (2 telefoane)

niciun telefon conectat

intr-un apel (apel pe mut)

incercare de conectare

baterie scazuta

in modul setari

pornita/oprita

RO RO

RO RO

Nota: dupa un minut intr-un apel sau 20 de minute 
de inactivitate, beculetele nu mai lumineaza pentru 
a salva energie, dar casca ramane pornita. 

AVANSAT
mai multe claricari

AL DOILEA DISPOZITIV

Folosesti 2 telefoane? Sau poate un telefon si o 
tableta? Conecteaza-le pe amandoua.
1.  Imperecheaza primul dispozitiv cu casca 
in mod normal
2.  Opreste Bluetooth-ul pe primul dizpozitiv
3.  Acum imperecheaza al doilea dispozitiv.
4.  Odata imperecheate, pentru a conecta ambele 
dispositive, doar porniti-le. Veti auzi: 
“phone one connected” si “phone two connected”.

 pentru a folosi caracteristica apelare, Nota:
reapelare sau oprire apel, folositi caracteristica 
in mod normal, urmand instructiunile vocale.
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ID-UL APELULUI
Daca telefonul recunoaste numarul de telefon, 
vei auzi: “call from <numar>.

Nota: aceasta caracteristica este dependenta de 
telefon/retea.

NIVEL BATERIE 
Cand nu sunteti intr-un apel, apasati unul din 
cele 2 butoane pentru volum in modul standby 
pentru a auzi cata baterie a mai ramas.

 pentru a salva baterie, opriti dispozitivul Sfat:
cand nu il folositi.

SETARI
Apasati si mentineti butonul Call cand doriti sa 
porniti dispozitivul, si urmati indicatiile vocale 
pentru a porni/opri aceste caracteristici:

-Limba: selectati limba
 Resetati dispozitivul -Reveniti la setarile din fabrica:

 la setarile initiale
 aceasta caracteristica va sterge toate -Atentie:

 imperecherile cu toate dispozitivele.
 Porniti indicatiile vocale-Interfata vocala:

 auziti ID-ul apelantului pentru-Alerta ID-ul apelului:
  apelurile primite.

 Conectati casca cu 2 dispozitive-Multipoint:
 folositi HD audio pentru a creste -Banda larga:

 claritate sunetului
   Ambele, telefonul si reteaua trebuie sa Nota:
 suporte banda larga.

 Spuneti “Answer” pentru a -Raspuns vocal:
 raspunde apelului.
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