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Casca Bluetooth Tellur
Manual de utilizare

1. Introducere
Casca Bluetooth Tellur va permite sa realizati sau sa primiti 
apeluri telefonice de pe telefonul mobil direct in casca 
asigurandu-va liberate de miscare, atat in casa, cat si la birou, 
in timpul convorbirilor. Puteti conecta aceasta casca la orice 
model de telefon mobil care suporta tehnologia Bluetooth.
Va rugam cititi cu atentie acest manual, precum si manualul de 
utilizare al telefonului mobil pe care doriti sa il conectati. De 
asemenea, pastrati aceasta casca si accesoriile aferente 
departe de copii.
Tehnologia Bluetooth wireless
Tehnologia Bluetooth wireless va permite sa conectati dispozi-
tive de comunicatie fara cabluri. Conexiunea Bluetooth nu 
necesita ca telefonul si casca sa fie in linie dreapta, dar 
ambele dispozitive trebuie sa se afle la o distanta de maxim 10 
m unul de celalalt. Totusi calitatea conexiunii depinde si de 

interferentele provocate de obstacolele dintre telefon si casca, 
precum pereti sau alte aparate electronice.
Casca este compatibila cu versiunea de Bluetooth V4.0 si 
suporta urmatoarele profile: Headset Profile 1.1/1.2 si 
Hands-free profile 1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Verificati cu 
producatorul telefonului pentru a determina daca acesta este 
compatibil cu casca.
In unele locuri exista posibilitatea interzicerii folosirii 
conexiunilor bazate pe tehnologia Bluetooth, va rugam 
verificati acest lucru cu autoritatile locale sau cu operatorul 
GSM de care apartineti.
1. Instructiuni de pornire
General:
Pachetul contine urmatoarele compoenente
(1) Cablu USB
(2) Clema de ureche
(3) Casca Bluetooth
Inainte de folosire, casca trebuie incarcata complet si conecta-
ta la un telefon sau alt dispozitiv compatibil cu aceasta.
Nota: Parti din acasta casca sunt magnetice, de aceea 
anumite materiale metalice pot fi atrase de casca. Nu tineti 
aproape de casca carti de credit sau alte dispozitive magnet-
ice sau medii de stocare magentice, deoarece informatiile 

stocate pot fi sterse.
• Incarcatoare si baterii
Inainte de incarcarea castii va rugam sa consultati daca 
specificatiile de pe incarcator sunt in concordanta cu solicitar-
ile castii.
Atentie: Folositi doar incarcatoarele compatibile. Daca folositi 
alte tipuri de incarcatoare puteti deteriora produsul, pierdeti 
garantia si va puteti expune pericolului. 
• Reincarcarea bateriei
Aceasta casca contine baterie reincarcabila, incorporata si 
nedetasabila. Va rugam nu incercati sa scoateti bateriile din 
interiorul castii pentru a evita deteriorarea produsului. Cand 
casca nu este folosita pentru o perioada mai mare de timp, va 
rugam sa o depozitati intr-un loc uscat, cu o ventilatie buna si 
incarcati-o la fiecare 2 luni.
1. Conectati casca la incarcator
2. Conectati incarcatorul la sursa de curent. Indicatorul 
luminous rosu va ramane aprins pe toata durata incarcarii. 
Incarcarea completa a bateriei poate dura pana la 2 ore
3. Cand bateria este incarcata complet, indicatorul luminous isi 
va schimba culoarea din rosu in albastru. Deconectati casca 
de la incarcator si scoateti incarcatorul de la sursa de curent.
O casca complet incarcata poate permite pana la 4 ore de 

convorbire si aproximativ 7.5 ore in modul “stand by”. Insa, 
timpul real de convorbire sau de “stand by” poate varia si in 
functie de modelul de telefon mobil, de conditiile de folosire 
sau de mediul in care se desfasoara convorbirea.
• Deschiderea / Inchiderea castii
Pentru a deschide casca, tineti apasat butonul principal timp 
de 2 secunde sau pana cand indicatorul luminos se va 
aprinde in culoarea albastra sau pana cand un semnal sonor 
se va auzi in difuzorul castii. Acum casca este gata de 
functionare.
Pentru a inchide casca, tineti apasat butonul principal, pana 
cand indicatorul luminos se schimba scurt in culoarea rosie 
sau pana auziti un semnal sonor.
• Conectarea castii la un telefon mobil compatibil: 
1. Activati functia Bluetooth a telefonului Dvs si incepeti 
cautarea dispozitivelor Bluetooth active (pentru mai multe 
informatii va rugam consultati manualul de utilizare al 
telefonului Dvs)
2. Apasati butonul principal al castii timp de cateva secunde 
pentru a deschide casca, pana cand indicatorul luminos se 
aprinde alternativ in culorile rosu-albastru.
3. Cautati casca in sectiunea Bluetooth a telefonului Dvs.
4. Din lista de dispozitive active, alegeti modelul de casca 

TELLUR pe care o detineti.
5. Introduceti parola sau codul 0000 pentru a conecta casca cu 
telefonul. In cazul unor modele de telefoane este posibil sa fiti 
nevoiti sa realizati conexiunea prin setari suplimentare ale 
telefonului, va rugam sa consultati manualul de utilizare al 
acestuia.
6. Daca conectarea s-a realizat cu succes veti auzi un semnal 
sonor in difuzorul castii, iar numele acesteia va aparea scris in 
meniul Bluetooth de pe telefonul mobil.
•Deconectarea castii de la telefonul mobil
Pentru a deconecta casca de la telefon, (de exemplu pentru a 
o conecta la alt dispozitiv Bluetooth sau alt telefon), puteti 
urma una din operatiunile de mai jos:
- Inchideti casca
- Deconectati casca din meniul Bluetooth al telefonului mobil 
- Iesiti din raza de actiune a castii (va departati mai mult de 10 
metri de telefonul mobil.
• Reconectarea castii la telefon
Pentru a reconecta casca la telefon, deschideti casca, realizati 
conexiunea in meniul Bluetooth al telefonului mobil sau 
apasati si tineti apasat butonul principal al castii.
Va puteti seta telefonul sa se conecteze automat la casca, 
atunci cand aceasta este deschisa, din meniul Bluetooth al 

7.

telefonului mobil sau apasati si tineti apasat butonul principal 
al castii.
Va puteti seta telefonul sa se conecteze automat la casca, 
atunci cand aceasta este deschisa, din meniul Bluetooth al 
telefonului mobil.

• Probleme in functionare
Daca nu puteti conecta casca la telefon, asigurati-va ca:
- este incarcata bateria castii
- casca este deschisa si imperecheata cu telefonul Dvs.
- functia Bluetooth este activata pe telefonul Dvs
- casca se afla la o distanta mai mica de 10 metri de telefon si 
ca nu sunt obstacole importante intre telefon si casca, cum ar 
fi pereti sau alte dispozitive electronice.
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