CASCA BLUETOOTH ARGO

TLL511241- Manual de utilizare

Specificatii tehnice
Versiune Bluetooth: v5.0
Raza de actiune wireless: 10 m
Frecventa de raspuns: 2.4GHz, Clasa 2
Profile suportate: HFP1.6, HSP, Notificari vocale, A2DP,
AVRCP, monitorizare nivel baterie iOS
Tehnologie multipoint: Conectare simultana la doua
telefoane, posibilitate de raspuns de pe ambele telefoane
Autonomie vorbire: Pana la 6 ore
Autonomie muzica: Pana la 5.5 ore
Autonomie standby: Pana la 135 ore
Timp incarcare: 2 ore
Nume conectare Bluetooth: Tellur Argo
Dimensiuni produs: 60 x 11 x 21mm
Greutate produs: 7g

Ghid de utilizare
Casca este compusa din:
1. Indicator LED (rosu si albastru)
2. Buton multifunctional (BMF)
3. Port incarcare
4. Microfon
5. Casca intraauriculara
6. Intraauriculara din gel
Inainte de prima utilizare, reincarca bateria castii complet.
Pentru detalii despre reincarcare, consulta sectiunea
„Reincarcare si baterie” din acest manual. Alege un telefon
compatibil sau orice alte dispozitiv cu tehnologie Bluetooth
pentru conectare. Gasesti toate informatiile despre conectare
in sectiunea „Operatiuni de baza”.

Sfat: Pastreaza casca departe de cardul de credit sau alte
dispozitive magnetice de stocare media. In caz contrar,
informatiile stocate pe acestea pot fi pierdute din cauza
demagnetizarii.
Operatiuni de baza
Pornirea si conectarea:
Pentru a porni casca, apasa lung butonul multifunctional
(BMF) pana cand indicatorul LED se aprinde in culoarea
albastra. Casca va emite o notificare vocala „Power on”. Casca
intra automat in modul conectare si te va notifica printr-o
iluminare intermitenta care alterneaza intre albastru – rosu si
printr-o notificare vocala „Pairing”.
In cazul in care conectarea cu dispozitivul nu se realizeaza in
180 de secunde, casca se inchide automat, indicatorul LED se
aprinde in culoarea rosie si vei auzi o notificare vocala „Power
off”.
Conectarea: Porneste functia Bluetooth din dispozitivul tau si
cauta numele castii: Tellur Argo. Selecteaza Tellur Argo si
introdu, daca dispozitivul o cere, parola 0000 (versiunile de
Bluetooth 2.1 sau mai recente nu necesita parola).
Preluarea unui apel: In cazul unui apel in intrare, vei primi o
notificare vocala „Incoming call”, urmata de numarul de
telefon care te apeleaza. Pentru a raspunde, apasa scurt
butonul multifunctional.
Respingerea unui apel: Pentru a respinge un apel, apasa lung
BMF si elibereaza butonul cand auzi notificarea sonora.
Incheierea unui apel: In timpul apelului, apasa scurt BMF
pentru a incheia conversatia.
Transferul unui apel: In timpul unui apel preluat prin casca,
apasa de doua ori BMF pentru a transfera apelul catre
difuzorul telefonului. Repeta operatiunea pentru a transfera
apelul dinspre telefon catre casca.

Reapelarea ultimului numar: In modul standby, apasa de
doua ori BMF pentru a reapela ultimul numar format.
Conectarea la doua dispozitive (multipoint):
Conecteaza casca la dispozitivul/telefonul A urmand pasii
descrisi in sectiunea „Conectarea” si, odata conectate,
inchide casca si functia Bluetooth de pe telefonul A in acelasi
timp. Porneste casca si conecteaz-o cu telefonul B urmand
aceiasi pasi. Dupa ce conectarea s-a facut cu succes,
porneste functia Bluetooth din telefonul A, iar acesta din
urma se va reconecta automat la casca.
Preluarea apelurilor in asteptare:
In timpul unui apel (apel A), daca ai un apel in asteptare
(apel B):
1.Apasa BMF o data pentru a inchide apelul A si a prelua
apelul B.
2.Apasa lung BMF (3 secunde) pentru a respinge apelul B si
a continua conversatia in apelul A.
3.Apasa de doua ori BMF pentru a prelua apelul B si a pune
in asteptare apelul A. Apasa BMF o data pentru a inchide
apelul B si a scoate apelul A din asteptare.
Inchiderea:
Cand casca este pornita, apasa lung BMF pana cand
indicatorul LED se schimba in culoarea rosie si auzi
notificarea vocala „Power off”.
Avertizare de deconectare
Atunci cand iesi din raza de actiune Bluetooth a castii, vei
auzi o notificare vocala „Disconnected”, urmata de „Pairing”,
notificare care anunta intrarea automata a castii in modul
conectare.

Reincarcare si baterie
Inainte de a folosi un incarcator pentru a reincarca bateria
castii, asigura-te ca specificatiile tehnice ale incarcatorului
sunt compatibile cu cele ale castii. Curentul de iesire
recomandat pentru incarcator este DC5V+/-0.25V, iar
amperajul recomandat este 100 mA to 500 mA. Un curent de
incarcare mai mare decat cel recomandat poate dauna castii.
Avertisment: Foloseste, pe cat posibil, doar incarcatorul
original al castii. Alte incarcatoare pot contraveni termenelor
si conditiilor garantiei si pot dauna produsului. Daca
produsul este livrat impreuna cu un cablu de incarcare,
introdu cablul intr-un incarcator certificat sau in portul USB
al unui computer pentru a reincarca bateria castii.
Incarcarea bateriei
Casca incorporeaza un acumulator care nu poate fi detasat.
Nu incerca sa scoti acumulatorul din casca. In caz contrar,
casca poate fi deteriorata. Daca nu folosesti casca pentru o
perioada mai lunga de timp, pastreaz-o intr-un loc uscat si
bine ventilat si reincarca bateria o data la doua luni.
1.Daca LEDul are culoarea rosie, bateria este descarcata.
Daca functionarea castii continua, aceasta se va inchide
automat. Pentru a reincarca bateria, conecteaza cablul
incarcatorului la portul de reincarcare a castii.
2.Conecteaza incarcatorul la o priza de curent.
3.In timpul incarcarii, indicatorul LED are culoarea rosie.
Daca incarcarea nu incepe, scoate cablul de incarcare din
casca si incearca din nou. Un ciclu complet de incarcare
dureaza pana la 2 ore. Odata reincarcata complet, LEDul
castii isi va schimba culoarea din rosu in albastru.

Deconecteaza incarcatorul de la casca si priza.
4.O baterie incarcata complet are o autonomie de pana la
6 ore de vorbire si pana la 135 de ore de standby. Timpii
reali de vorbire si standby variaza in functie de telefon,
setari, modul de utilizare si mediul inconjurator.
Depanare
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Sfaturi
1.Pentru a extinde durata de viata a bateriei, reincarca
acumulatorul castii cel putin o data pe luna.
2.Pentru reincarcare, foloseste incarcatorul original al castii.
Folosirea unor incarcatoare necalitative poate dauna castii.
3.In timpul folosii castii, ajusteaza volumul la un nivel
adecvat.
4.NU purta casca in timpul somnului. In caz contrar, casca
poate fi deteriorata sau iti poate produce leziuni.
5.La volan, foloseste casca Bluetooth in locul telefonului
mobil. Folosirea telefonului mobil in timpul condusului este
periculoasa pentru tine si cei din jur.
6.Nu pastra casca la indemana copiilor. Componentele mici
ale castii pot conduce la sufocare sau pot produce leziuni.
Informatii privind deseurile de echipamente electrice si
electronice (DEEE)
(Anexa a manualului de utilizare)
Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot
contine substante periculoase ce au un impact negativ
asupra mediului si a sanatatii umane, in cazul in care nu sunt
colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE
DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare
a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE),
reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei
colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005
– referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice, va
recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui
produs suntmateriale de inalta calitate, care pot fi refolosite
si reciclate.

• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in
mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru
detalii despre aceste centre de colectare organizate de
operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

