
Ghid Utilizare
casti stereo bluetooth

Ce contine pachetul

Casti

Adaptoare ureche

Clips fixare
Carlige agatare

Cablu microUSB Ghid Utilizare

Cum se utilizeaza

Porniti castile

Conectatile la dispozitivul

Selecteaza accesoriile potrivite

Incarca castile

Controlul butoanelor

Apasa de doua ori Trece la melodia urmatoare

Tine apasat 2 secunde

Actvare Siri sau alt soft pentru
control vocal Tine apasat 1 secunda

Raspunde sau respinge apelul

Respinge apelul

Apasa

Pune apelul in asteptare si raspunde
la un nou apel

Volum  sus / jos

Apasa simultan Re-intra in mod conectare

Interpretare LED indicator

Sclipeste albastru

Casti pornite / Primire apel

Sclipeste repede albastru

Mod de conectare

Sclipeste rosu

Baterie descarcata

Aprins rosu in mod continuu

Se incarca

LED-ul rosu se stinge

Sa incarcat complet

Intrare

Specificatii

Raza

Greutate

Dimensiuni

Probleme de conectare? Eliminati castile
din lista de dispozitive bluetooth a telefonului,
asigurativa ca distanta este de cel mult 1 m
fata de casti si reincercati conectarea

Pentru alte intrebari si informatii
suplimentare, vizitati:

In Romania prin: Eastcom.ro
contact@eastcom.ro / 0755.228.284

Suport tehnic

Garantie 18 luni

Suport tehnic pe perioada nedeterminata

Evitati temperaturile extreme

Nu supuneti la socuri fizice
Atentie

Utilizati cabluri originale sau certificate

Nu expuneti la umezeala sau in lichide

Nu dezasamblati
Declaratie de conformitate FC

Acest dispozitiv este in conformitate cu articolul 15 a Regulilor

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferente daunatoare, si
2. Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta

FCC. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii:

receptionata, inclusiv interferente care pot cauza o funcionare
nedorita.

ATENTIE! 
Schibarile sau modificarile care nu sunt aprobate in mod
expres de catre partea responsabila pentru conformitate ar
putea anula dreptul utilizatorului de a folosi echipamentul.

NOTA!
Acest echipament a fost testat si sa constatat ca respecta 
limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform
articolului 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute
pentru a oferi o protectie rezonabila impotriva interferen-
telor daunatoare la utilazarea rezidentiala.
Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie
de frecventa radio in cazul in care nu este instalat si utilizat 
in conformitate cu instructiunile, de asemenea poate cauza
interferente daunatoare comunicatiilor radio.
Cu toate acestea, nu exista nici o garantie ca nu vor aparea 
interferente in  anumite situatii. Daca acest echipament
cauzeaza interferente daunatoare pentru receptia radio sau
de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea si 
oprirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce
sa corecteze interferenta prin una sau mai multe dintre 
urmatoarele masuri:
• Reorientarea sau repozitionarea antenei de receptie.
• Marirea distantei dintre echipament si receptor.
• Conectarea echipamentului la o priza diferita de cea la care
este conectat receptorul.
• Consultati distribuitorul sau un tehnician radio/TV expe-
rimentat pentru ajutor. 

ATENTIONARE:
Acest echipament a fost evaluat ca respecta cerintele generale
de expunere la RF. Dispozitivul poate fi utilizat in conditii 
portabile fara restrictii.




