CĂȘTI i12 TWS

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
În set sunt incluse căștile i12 TWS și o cutie de încărcare utilă. Cutia de încărcare vă permite
să încărcați căștile oriunde și oricând și să vă bucurați de calitatea sunetului în timp ce
ascultați muzică, fără obstacole. Datorită design-ului ergonomic stau perfect în urechi iar
utilizarea este simplă.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
a le reciti ulterior dacă va fi necesar.

CONȚINUTUL SETULUI
1x pereche de căști i12 TWS
1x cutie de încărcare
1x cablu USB de încărcare
1x instrucțiuni de utilizare
1x garanție de un an

INFORMAȚII TEHNICE
Denumirea produsului
Comunicare
Standard bluetooth
Impermeabilitate
Capacitatea bateriei din cutia de
încărcare
Bateria căștilor
Timp de încărcare
Apeluri/timp de redare muzică
Dimensiunea cutiei de încărcare
Greutate bruto

I12 TWS
Fără fir
Bluetooth v5.0
IPX-5
300mAh
40mAh
1-2h
2-3h
56mmx44mmx20mm
95g

UTILIZAREA CĂȘTILOR
Pornire: căștile se pornesc și se conectează în mod automat, după ce le scoateți din cutia de
încărcare veți auzi sunetul »connected«.
Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul funcțional.
Conectare: Dacă nu ați conectat căștile niciodată, apăsați butonul de pe cutia de încărcare,
căștile vor începe să caute o posibilitate nouă de conectare. Dacă căștile nu se conectează timp
de 5 minute, se opresc în mod automat. Dacă doriți să ștergeți dispozitivul la care se
conectează căștile, apăsați de 5 ori butonul funcțional atunci când sunteți conectat.
Redare muzică/pauză: Apăsați o dată butonul funcțional.
Următoarea piesă: Apăsați butonul funcțional de pe casca dreaptă de trei ori.
Piesa precedentă: Apăsați butonul funcțional de pe casca stângă de trei ori.
Apel siri: Țineți apăsat butonul funcțional timp de 3 secunde.
Preluare apel: Apăsați o dată butonul funcțional.
Refuzare apel: Apăsați de două ori butonul funcțional.
Încărcare: Căștile încep să se încarce atunci când le puneți în cutia de încărcare. Încărcați
cutia de încărcare cu ajutorul cablului atașat. Luminița luminează intermitent: 1x →25%, 2x
→50%, 3x →75%, 4x →100%.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
-

Încărcați complet căștile fără fir (cca 2h).
Dispozitivul s-a încărcat complet când se aprinde luminița albastră pe cutia de
încărcare și pe căști.
Scoateți căștile din cutia de încărcare.
Pe ambele căști simultan apăsați butonul de pornire și conectarea căștilor bluetooth.
Pe căști vor lumina intermitent luminița roșie și cea albastră.
Așteptați câteva secunde.
Căștile fără fir sunt conectate când pe una luminează intermitent doar luminița albastră
iar pe cealaltă mai luminează cea roșie și albastră. Veți auzi »READY TO PAIR«.
Pe telefon porniți conexiunea bluetooth.
Căutați căștile cu denumirea »tws-i7«.
Conectați căștile fără fir cu telefonul.

AVERTIZĂRI
SIGURANȚA AUZULUI:
Pentru a evita afectarea auzului, limitați timpul de utilizare a căștilor la volum mare și setați
volumul la un nivel care asigură siguranța. Cu cât mai mare este volumul, cu atât mai scurt
este intervalul de timp în care puteți să folosiți în siguranță căștile. În timp ce folosiți căștile
nu uitați să respectați următoarele recomandări:
-

Ascultați o perioadă de timp rezonabilă la volum mediu
Nu adaptați volumul dacă v-ați obișnuit cu volumul selectat.
Micșorați volumul din căști dacă nu auziți sunetele din jur.
Fiți atenți sau întrerupeți folosirea căștilor în situații cu risc de pericol.
Presiunea acustică prea mare din căști poate provoca pierderea auzului.
Folosirea căștilor în ambele urechi în timp ce conduceți automobilul nu este
recomandată și ar putea fi în unele regiuni chiar ilegală.

Informații generale – Pentru a evita defectarea sau utilizarea incorectă:
-

Evitați expunerea căștilor la sursele de căldură extremă.
Evitați căderea sau zdrobirea căștilor.
Evitați expunerea căștilor la picături de apă sau pulverizare.
Nu cufundați căștile în apă.
Nu folosiți detergenți pe bază de alcool, amoniac, benzen sau abrazivi.
Dacă doriți să le curățați, folosiți o lavetă moale, dacă este necesar umeziți-o cu o
cantitate minimă de apă sau cu un amestec delicat de apă cu săpun.
Bateria încorporată nu trebuie expusă căldurii excesive, cum ar fi: razele solare, foc ,
etc.
Nu loviți și nu striviți căștile, feriți-le de temperaturile înalte și de umezeală.

-

-

Țineți căștile departe de routerul WiFi și alte dispozitive care emit frecvențe înalte,
deoarece ar putea afecta recepționarea semnalului sonor: întreruperea sunetului și a
conexiunii.
Utilizați acest produs într-un mediu eficient (raza de 10 metri) – între dispozitivele
Bluetooth și căști nu trebuie să fie obstacole fizice, cum ar fi de ex. pereții.

Notă: acest produs poate fi conectat la orice dispozitiv Bluetooth

