CĂȘTI PODsPRO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
În set sunt incluse căștile PodsPro și cutia de încărcare. 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 veți avea nevoie.

CONȚINUTUL SETULUI
1x pereche de căști PodsPro
1x cutie de încărcare
1x cablu USB de încărcare
4x dopuri de rezervă
1x instrucțiuni de utilizare
1x garanție de un an

INFORMAȚII TEHNICE
Sunet fără fir
Card de memorie
Verificare sunet
Codecs
Model
Comunicare
Funcții
Bluetooth standard
Izolare fonică activă
Versiune Bluetooth
Capacitate baterie
Utilizare
Timp de așteptare
Utilitate
Impermeabilitate
Material
Timp de încărcare
Culoare

da
nu
da
AAA
Pro 3
fără fir
Bluetooth, impermeabile, izolare fonică, microfon
Bluetooth v5.0
da
V5.0
400mAh
PC, telefon, tabletă, laptop
200 ore
Media Player portabil, telefon mobil, computer, DJ, sport
…
IPX-5
ABS
1h
albă

PRIMA UTILIZARE
IPHONE+IOS
1. Porniți BT pe telefon (și căștile, apăsând butonul din spatele cutiei de încărcare)
2. Conectați PodsPro. Deschideți cutia de încărcare și țineți-o la cca. 5cm depărtare și
apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.
CONECTAREA CU ALTE DISPOZITIVE APPLE
PodsPro funcționează și cu alte dispozitive care au iCloud Select EarPhonePro și Control
Center (IOS and iPadOS) sau bară de meniu (macOS)
CONECTAREA CU ALTE DISPOZITIVE
Lăsați căștile în cutia de încărcare, capacul trebuie să fie deschis. Apăsați butonul din spate
până începe să lumineze intermitent luminița ALBĂ. În setările BT selectați EarPhone Pro.
UTILIZAREA CĂȘTILOR:
-

1x apăsați pentru pornire sau pauză
2x apăsați pentru a derula înainte
3x apăsați pentru a reveni
4-7x apăsați dacă doriți să schimbați limba

SCHIMBARE DOPURI
Trageți dopul din cască, puneți dopul dorit în cască și apăsați-l până auziți un click.

ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR
Căștile se încarcă în cutia de încărcare – în timp ce se încarcă, luminița este ORANJ.
Dacă întâlniți dificultăți la conectarea căștilor:
•
•
•
•

Opriți BT
Porniți BT
Puneți căștile înapoi în cutia de încărcare
Scoateți căștile, luminița VERDE indică conectarea cu succes

FUN FACT: cutia de încărcare poate fi încărcată fără fir – în timpul încărcării căștile se pot
folosi în mod obișnuit.

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 se poate conecta la orice dispozitiv Bluetooth

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că acest produs
nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul conform regulamentelor
veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza
mânuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a
surselor naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu
organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE valide.

