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CĂȘTI SPORT BLUETOOTH ESPERANZA 

 
Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. 
Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenți manualul de utilizare și să îl păstrați pentru 
consultări ulterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului. 
 
ATENȚIE! 
Dacă nu utilizați căștile o perioadă lungă de timp: 

 încărcați complet căștile 

 păstrați-le într-un loc uscat și răcoros 

 încărcați complet căștile la fiecare 4 luni 
Dacă respectați acest lucru, veți extinde durata de viață a bateriei! 
Dacă nu încărcați căștile cel puțin o dată la 4 luni, bateria se va deteriora și veți pierde garanția. 
 
NOTE: 

 Dispozitivul nu este o jucărie. Este interzisă utilizarea acestuia de către copii cu vârsta sub 6 
ani. Copii cu vârsta de peste 6 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supraveghea unui adult. 

 Nu aruncați sau loviți difuzorul în/de suprafețe dure. Protejați căștile de șocuri mecanice. 

 Nu aruncați în foc căștile. 

 În timpul încărcării căștilor, puneți căștile pe o suprafață rezistentă la căldură. Încălzirea în 
timpul încărcării este un fenomen normal. 

 Nu puneți căștile în locuri cu umiditate ridicată și evitați contacul cu apa. 

 Nu dezasamblați dispozitivul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat. 

 Nu aruncați căștile în gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare a dispozitivelor 
electrice. 

 Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, 
umiditate ridicată, gaze inflamabile, vapori, solvenți. 

 Cablul USB furnizat nu permite transferul de date! Este doar pentru încărcare. 
 
Descrierea produsului 

1. Melodia anterioară/reducere volum 
2. Pornirea/oprirea căștilor. Redare/oprire 

muzică. În modul voce – 
Răspunde/încheie apel. Dublu click – 
ultimul număr apelat. 

3. Melodia următoare/creștere volum 
4. Indicator LED Bluetooth 
5. Indicator LED de încărcare 
6. Microfon 
7. Mufă alimentare (microUSB) 

 
Instrucțiuni privind siguranța 

 Dacă scăpați dispozitivul pe jos, acesta se poate deteriora. 

 Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui. NU puneți dispozitivul în locuri unde ar 
putea fi expus la temperaturi ridicate. Acestea pot deteriora produsul sau pot reduce durata 
de viață a acestuia. 

 Nu lăsați produsul în apropierea surselor de căldură (ex. radiator). 

 Feriți dispozitivul de ploaie, apă, umezeală. Evitați contactul direct cu apa. 

 Nu deschideți carcasa dispozitivului. 
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Introducere 
Căștile vă permit să ascultați muzică wireless utilizând tehnologia Bluetooth și să efectuați apeluri 
telefonice. 
 
Specificații produs 

 Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP 

 Versiune Bluetooth: 4.2 

 Distanța de operare: până la 10 m 

 Baterie Li-Poly reîncărcabilă încorporată: 60 mAh 

 Răspuns în frecvență: 280 Hz – 16 kHz 

 Tensiune încărcare: 5V 

 Timp de redare muzică: aproximativ 3,5 ore 

 Timp de convorbire: 4,5 ore 

 Port de încărcare: microUSB 
 
Încărcarea căștilor 
Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare. Pentru a încărca bateria, introduceți mufa 
USB a cablului în port-ul USB al calculatorului sau încărcătorului (care nu este inclus în setul furnizat) și 
apoi introduceți mufa de încărcare în port-ul de încărcare al căștilor (7). Când LED-ul (5) luminează 
constant roșu, indică faptul că dispozitivul este în curs de încărcare. Cănd LED-ul roșu se stinge, 
înseamnă că bateria căștilor este complet încărcată. 
 
ATENȚIE! 
Bateriile uzate nu trebuie aruncate la gunoi. Acestea trebuie duse la un centru de colectare și 
reciclare. 
 
Caracteristicile căștilor 
Redarea muzicii de pe dispozitive Bluetooth. 
Pentru a reda muzică utilizând călștile, asociați și conectați căștile cu telefonul sau cu alt dispozitiv 
utilizând tehnologia Bluetooth. 
 
Asocierea căștilor cu dispozitive Bluetooth 
Procedura de asociera a căștilor cu telefonul sau calculatorul poate varia în funcție de model și 
producător. Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth 
(telefon, calculator etc.). 

1. În timpul asocierii căștilor cu dispozitivul Bluetooth, trebuie să păstrați o distanță de max. 1 
metru între dispozitive. 

2. Porniți căștile utilizând butonul (2). LED-ul (4) va începe să pâlpâie albastru și roșu. Când opriți 
căștile, acestea se comută automat la modul de asociere (dacă nu se pot conecta cu un 
dispozitiv asociat anterior). 

3. Activați funcția Bșuetooth de pe dispozitivul extern și începeți căutarea. 
4. După finalizarea căutării, selectați ”EH188” din lista dispozitivelor găsite. 
5. Apoi, respectați instrucțiunile afișate pe ecranul dispozitivului Bluetooth. Dacă este necesar 

codul PIN, introduceți ”0000” și apăsați YES sau Confirm pe dispozitivul Bluetooth. 
6. Dacă procedura de asociere eset efectuată corect, LED-ul (4) va pâlpâi albastru (dacă LED-ul 

continuă să pâlpâie albastru și roșu trebuie să efectuați asocierea din nou). 
7. După asocierea cu succes, selectați ”EH188” din lista de dispozitive Bluetooth și apăsați 

butonul Connect. 
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În cazul telefoanelor care acceptă profile HSP (hands-free) și A2DP dispozitivul se va comuta automat 
între aceste două profile. În acest caz, este posibil ca telefonul să eșueze reconectarea cu căștile după 
repornire. 
Atenție: 
Înainte de a conecta dispozitivul Bleutooth, activați funcția Bluetooth pe ambele dispozitive. În cazul 
unor dispozitive Bluetooth (cum ar fi telefoanele Nokia) trebuie să selectați opțiunea de conectare 
automată din setările telefonului. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al 
telefonului. 
 
Caracteristicile butoanelor 
În modul de redare a muzicii (Bluetooth): 

 apăsați scurt butonul (2) pentru a opri/reporni muzica.. 

 apăsați scurt butonul (1) pentru a merge la melodia anterioară. Dacă țineți apăsat, veți reduce 
volumul. 

 aspăți scurt butonul (3) pentru a merge la melodia următoare. Dacă țineți apăsat, veți crește 
volumul. 

În timpul unui apel: 

 apăsați butonul (2), veți răspunde unui apel primit – când apăsați acest buton în timpul unui 
apel, veți închide. 

 apăsați de două ori butonul (2) pentru a apela ultimul număr apelat. 

 țineți apăsat butoanele (1) și (3), veți reduce sau crește volumul. 
 
 
 

 
SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ 

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL. 

 

 
RECICLAREA CORECTĂ  A  ACESTUI PRODUS 
Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu 
deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea 
dumneavoastră din cauza reciclarii necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de 

deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în 
refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.  

 


