CĂȘTI WIRELESS
CĂȘTI ALBE / CĂȘTI NEGRE

MANUAL DE UTILIZARE
Vă rugăm ca înainte de utilizare să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați în mod
corespunzător.
Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.
Căștile wireless TS-D12 utilizează un standard Bluetooth 5.0 de nouă generație, care acceptă
apeluri în oricare din cele două urechi. Căști portabile wireless controlate prin tehnologie tactilă.
Căștile wireless TS-D12 sunt echipate cu cutie de încărcare comodă, care furnizează energie
căștilor. Căștile sunt ușor de utilizat și au un design ergonomic pentru a se potrivi perfect în ureche.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

2 x căști TS-D12
1 x cutie de încărcare
1 x cablu de încărcare USB
1 x instrucțiuni de utilizare

CONFIGURAREA PARAMETRILOR
Conexiune wireless reală (tws - true wireless connection) realizează un sunet stereo wireless,
separarea canalelor stânga și dreapta, efect HiFi al sunetului. Atât urechea stângă cât și cea drepta
au funcționalitate Bluetooth completă, ceea ce face ca aceste căști să poată fi folosite separat sau
împreună.
Versiune Bluetooth
Acord de sprijin
Buton
Răspunsul în frecvență
distanță
dimensiuni
greutate
Durata de funcționare
Durata de încărcare în cutie
Sensibilitate

BT5.0
HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Control tactil
40 Hz ~ 20 KHz
8 ~ 15 metri
56 mm x 44 mm x 22 mm
45 g
2 ~ 3 ore
O oră
106 dB SPL ± 3 dB

DESCRIEREA COMPONENTELOR
1. Plasa anti-praf
2. Butoane multifuncționale
3. Microfon
4. Port de încărcare a căștilor
5. Port de încărcare

AVERTISMENTE:

SIGURANȚA AUZULUI:
Pentru a evita deteriorarea auzului, limitați de utilizare a căștilor la volum mare și reglați volumul la
un nivel sigur. Cu cât volumul este mai mare, cu atât durata de audiție este mai scurtă.
Atunci când utilizați căștile, asigurați-vă că respectați recomandările de mai jos.
•
•

Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
Aveți grijă să nu creșteți continuu volumul în căști, pe măsură ce se adaptează auzul
dumneavoastră.

•
•
•
•

Nu creșteți volumul la un nivel la care să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul
dumneavoastră.
În situații potențial periculoase, ar trebui să aveți grijă sau să întrerupeți temporar
utilizarea.
Presiunea excesivă a sunetului din căști poate provoca pierderi de auz.
Folosirea căștilor cu ambele urechi acoperite în timp ce conduceți nu este recomandată
și poate fi ilegală în unele zone.

Informații generale - Pentru a evita deteriorarea sau defecțiunea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
Nu lăsați căștile dumneavoastră să cadă pe jos.
Căștile nu trebuie să fie expuse la picături de apă stropite cu apă.
Nu permiteți scufundarea căștilor în apă.
Nu folosiți agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe
abrazive.
Dacă este necesară curățarea căștilor, folosiți o cârpă moale, dacă este necesar umezită
cu o cantitate minimă de apă sau săpun ușor diluat.
Bateria integrată nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele solare, foc
sau altele asemenea.
Nu tratați acest produs în mod violent, păstrați căștile departe de un mediu cu
temperatură și umiditate ridicate.
Utilizați căștile departe de WiFi, router și alte dispozitive de transmisie de înaltă
frecvență, deoarece acest lucru va afecta recepția aparatului local, ceea ce duce la
blocarea canalului de voce și deconectare
Vă rugăm să utilizați acest produs într-un mediu eficient (10 metri), respectiv să nu existe
nici o barieră fizică între dispozitivele Bluetooth și căști (cum ar fi pereți, etc).
Când capacul cutiei de încărcare este deschis și închis, în partea de jos a cutiei de
încărcare clipește o lampă albastră. Acesta este modul de indicare a faptului că această
cutie de încărcare nu are suficientă energie. În acest moment, nu pot fi pornite în mod
automat ambele căști.

Observație: acest produs poate fi conectat cu orice dispozitiv Bluetooth.
INIȚIALIZARE - OBSERVAȚIE REFERITOARE LA ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR
Foarte important: În timpul transportului de lungă durată, energia celor două căști va fi epuizată.
Atunci când primiți coletul nu veți putea utiliza căștile. Înainte de utilizare, primul lucru pe care
trebuie să îl faceți este să încărcați cutia pentru căști.
•
•
•

Înainte de a utiliza căștile pentru prima dată, încărcați bateria timp de 5 ore pentru o
capacitate și o durată de viață optimă a bateriei.
Folosiți numai cablul de încărcare USB original pentru a evita orice deteriorare.
Finalizați apelul înainte de a încărca căștile, deoarece plasarea căștilor în cutia pentru
încărcare va opri căștile.

MOD DE ÎNCĂRCARE: Conectați cablul de alimentare USB la dispozitiv și la sursa de alimentare
externă (fie direct la sursa de alimentare USB, fie utilizând un adaptor USB pentru priza de curent).
OBSERVAȚIE:
Atunci când căștile sunt complet încărcate, vă rugăm să scoateți încet și cu grijă cablul de
încărcare!!! Acest lucru are rolul de a preveni desprinderea capătul inferior al căștilor.
MOD DE UTILIZARE - ÎMPERECHERE BLUETOOTH
4 PASI SIMPLI;
1
Apăsați lung butoanele multifuncționale ale
ambelor căști până când clipește lumina roșie și
albastră.

2
Apoi faceți dublu clic pe butonul căștii stângi
pentru a intra în modul de împerechere.

3
Când au fost împerecheate căștile cu succes,
casca principală continuă să clipească în roșu și
albastru iar cealaltă cască clipește intermitent în
albastru o dată la 5 secunde.

4
Porniți Bluetooth pe dispozitivele
dumneavoastră și alegeți „TS-D12” pentru a vă
conecta. Veți auzi o voce spunând „connected”
(conectat)

Pentru iPhone în modul Bluetooth, deschideți cutia pentru căști, va apărea o fereastră, faceți clic
pe butonul de conectare pentru a asocia dispozitivele. Telefoanele Android în modul Bluetooth,
deschideți cutia pentru căști înainte de a căuta dispozitivul „TS-D12”. Atunci când este găsit
dispozitivul „TS-D12”', faceți clic pentru a vă conecta.
5
Împerechere finalizată.

DACĂ NU SE REALIZEAZĂ CONECTAREA
Urmați acești pași pentru a restabili conectarea:
1.

2.

3.

Vă rugăm să vă asigurați că ați șters toate dispozitivele „TS-D12” din lista cu dispozitive
Bluetooth a telefonului dumneavoastră, apoi apăsați îndelung butonul multifuncțional al
celor două căști simultan până când LED-ul acestora va clipi alternativ în albastru și roșu
și veți auzi o voce care spune „Power on” (Căști pornite)
Faceți clic butonul multifuncțional timp de 2 secunde al oricărei căști până când auziți o
voce care rostește cuvântul „doo”, apoi veți auzit o voce care rostește „Connected”
(Conectat) sau „Paired” (Împerecheat).
Porniți conexiunea Bluetooth a telefonului dumneavoastră și căutați dispozitivul „TSD12” pentru a vă conecta. Când LED-ul clipește încet în albastru, dispozitivele s-au
asociat cu succes. S-ar putea să auzi o voce care spune „connected” (conectat)'.

OBSERVAȚIE: Casca stângă este casca principală. Apelul poate fi preluat de ambele căști. Oprirea,
redarea și pauza pot fi controlate de butonul multifuncțional al oricărei căști conectate, cealaltă
cască se va sincroniza. Data viitoare când porniți dispozitivul, vă puteți conecta automat apăsând
butonul multifuncțional.

ATENȚIE: în cazul în care una dintre căști este
dezactivată - reconectați din nou căștile, în
modul descris în secțiunea împerechere
Bluetooth.
Apăsați ambele butoane multifuncționale în
același timp pentru a împerechea căștile.

Utilizarea căștilor Bluetooth
Casca stângă:
apăsați scurt butonul multifuncțional - redați / întrerupeți, ascultați, închideți,
apăsare lungă respinge,
apăsare lungă timp de 2 secunde - următoarea melodie,
trei apăsări, apelează Siri.
Casca dreaptă:
apăsați scurt butonul multifuncțional - redați / întrerupeți, ascultați, închideți
apăsare lungă respinge,
faceți dublu clic pentru reapelare,
apăsare lungă timp de 2 secunde pentru următoarea melodie, trei apăsări pentru apelarea
Siri.

Observații:
trebuie să reglați volumul telefonului dumneavoastră inteligent
Casca stângă va fi casca principală pentru convorbire/ preluarea apelurilor. Casca dreaptă va
fi dezactivată!

Instrucțiuni de reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri
menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului
înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru
a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare
în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.

