Manual de utilizare
Cască Bluetooth Sport
pentru muzică și apeluri telefonice

Manual de utilizare MY9048
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Introducere
MY9048 este o cască elegantă creată pentru persoanele care practică
sport. Cu ajutorul acestui set de căști, puteți asculta muzică și puteți
apela pe cineva în timp ce alergați, faceți jogging sau mergeți. Toate
dispozitivele compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoanele mobile,
tabletele, calculatoarele pot fi conectate wireless la această cască.
Volum + / Piesa anterioară
Microfon în partea din spate

Volum - / Piesa următoare

Buton multifuncțional

LED
Capac port încărcare microUSB

Conexiune Bluetooth
1. Atunci când casca este pornită, apăsați lung butonul multifuncțional
timp de 5 secunde pentru a activa modul de sincronizare Bluetooth
până când LED-ul clipește în roșu și albastru alternativ. Se va auzi
mesajul ”sincronizare”.
2. Deschideți setările Bluetooth ale telefonului și scanați dispozitivele
Bluetooth până când apare dispozitivul ”MY9048”.
3. Dați clic pe numele ”MY9048” pentru sincronizare până aceasta
este realizată cu succes. Dacă telefonul solicită codul de
sincronizare, introduceți ”0000” și confirmați.
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Observație 1: În afară de punctul 1, puteți de asemenea să activați
sincronizarea Bluetooth în felul următor: atunci când
casca este oprită, apăsați butonul multifuncțional timp
de 3 secunde până când LED-ul clipește de trei ori
rapid și se aude un mesaj vocal ”pornit”. Casca se află
acum în modul pornit. Apăsați scurt simultan
butoanele pentru volum Vol+ și Vol- pentru a intra în
modul de sincronizare.
Observație 2: În modul pornit, casca se va conecta automat la
ultimul dispozitiv Bluetooth cu care a fost
sincronizată.
Observație 3: În modul pornit, casca se va opri automat după 10
minute dacă nu există o conexiune.
Observație 4: Casca va ieși din modul de sincronizare dacă nu există
conexiune timp de 5 minute.
Observație 5: Urmați pașii pentru a conecta două telefoane în
același timp.
1) Deconectați primul telefon din meniul telefonului.
2) Apăsați concomitent butoanele pentru volum Vol+
și Vol- pentru a accesa modul de sincronizare.
3) Sincronizați casca cu cel de-al doilea telefon.
4) Accesând meniul primului telefon, îl puteți conecta
de asemenea la cască.
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Funcții utile
Pornire

Apăsați lung butonul multifuncțional timp de 3
secunde.
Apăsați lung butonul multifuncțional timp de 3
secunde.
Răspunde
/ Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a
Finalizare apel răspunde unui apel. Apăsați din nou scurt pentru a
finaliza un apel.
Respingerea
Dați dublu clic pe butonul multifuncțional pentru a
unui apel
respinge un apel primit.
Reapelarea
Apăsați de două ori butonul multifuncțional pentru
ultimului
a reapela ultimul număr.
număr apelat
Comandă
Apăsați lung butonul multifuncțional timp de 2
vocală
secunde pentru a activa comanda vocală în cazul în
care telefonul dumneavoastră suportă această
funcție. Se va auzi un semnal sonor. Apăsați din nou
timp de 2 secunde pentru a părăsi modul comandă
vocală.
Pauză / Reluare Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a opri
muzică
temporar muzica. Apăsați scurt din nou pentru a
relua muzica.
Piesa
Apăsați lung butonul Vol- timp de 2 secunde pentru
următoare
/ a reda următoarea piesă; Apăsați lung butonul Vol+
anterioară
timp de 2 secunde pentru a reda piesa anterioară.
Control volum Apăsați scurt butonul Vol+ pentru a mări volumul.
Apăsați scurt butonul Vol- pentru a reduce volumul.
Reconectare
Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a
încerca să vă reconectați atunci când pierdeți
conexiunea.
Oprire
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Încărcarea bateriei
Încărcați casca cu ajutorul cablului furnizat. În timpul încărcării, LEDul roșu se aprinde. Atunci când încărcarea s-a finalizat, se va aprinde
LED-ul albastru. Atunci când voltajul bateriei este mai mic de 3,3V
(puterea este mai mică de 15%), LED-ul roșu va clipi la fiecare 20
secunde și se va auzi un semnal sonor ”baterie descărcată”. Atunci când
voltajul este mai mic de 3,1V (puterea este mai mică de 5%), casca se
va opri automat. Pictograma pentru baterie poate fi afișată pe ecranele
unor telefoane mobile.
Specificații generale:
Lungime: 600mm
Greutate netă: 15g
Adaptoare auriculare: 2 seturi,
dimensiuni S/L
Material: Plastic, aluminiu
Butoane: 3 butoane
Baterie: Li-Ion 3,7V/ 70mAh
Port încărcare: microUSB
Tensiune încărcare: 5Vc.c./ 0,5 ̴
1A
Timp încărcare: maxim 2 ore
Timp standby: maxim 100 ore
Timp convorbire: max. 5 ore
Timp redare: max. 5 ore
Raport semnal - zgomot: ≥ 54dB
Distorsiune THD: ≤1%
Temperatură depozitare: -20°C ~
40°C

Specificații Bluetooth:
Chipset Bluetooth: V4.1.
Suport profil: HSP/ HFP/ A2DP/
AVRCP
Frecvențe transmitere semnal:
2,40 – 2,48GHz
Distanță transmisie: 10m
ID Dispozitiv: MY9048
Cod PIN: 0000 (dacă este
necesar)
Despre audio:
Difuzor: Φ10,0mm, 16Ω
Distanță frecvență audio: 20Hz20KHz
Reducerea zgomotului: CVC
Senzitivitatea microfonului:
-42±3dB
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Accesorii:
1. 1 x Cablu încărcare Micro USB 3. 1 x Clemă cablu
2. 1 x Set Capace auriculare
4. 1 x Manual de utilizare

Avertizare

Nu vă expuneți la un volum ridicat pentru o perioadă îndelungată. Dacă
ascultați muzică la un volum ridicat vă poate fi afectat auzul! Acest
produs nu trebuie să fie utilizat dacă participați activ la trafic.

Măsuri de siguranță
1. Evitați scăparea pe jos a produsului, șocurile fizice și expunerea
îndelungată la soare sau ploaie.
2. Nu expuneți la umezeală/lichide/căldură. Păstrați acest produs întrun spațiu curat/uscat la o temperatură cuprinsă între 0 ~ 60°C.
Umiditatea ambientală a dispozitivului nu trebuie să depășească
75% pentru a se evita avariile produse de coroziune.
3. Nu utilizați acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări
electrice.
4. Nu desfaceți/reparați produsul.
5. Nu aruncați deșeurile electrice sau electronice împreună cu deșeurile
menajer. Colectați și reciclați selectiv.
RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la
gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de
colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului
înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar
avea asupra mediului și sănătății umane. Pentru a afla adresa celui mai apropiat
centru de colectare:
Contactați autoritățile locale;
Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul
Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate
electromagnetică
Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb,
mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).
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Battery Charging:

Please charge the headset with the included charging cable
timely. While charging, the red LED lights up. When
charging finished, the blue LED will light up instead. When
the battery voltage is less than 3.3V, (the power is less is
less than 15%), the red LED will flash every 20 seconds,
meanwhile, there will be a "battery low'' voice prompt.
When the voltage is less than 3.1V, (the power is less
than 5%), the headset will power off automatically. Headset
battery icon can be displayed on some smart phones.

Basic specification:

Length: 600mm
Net Weight: 15g
Ear lips: 2 sets in S/L size
Main Material: Plastic, aluminum
Buttons: 3 pcs
Battery: Lithium 3.7V / 70 mAh
Charging port: Micro USB
Charging specification:
5V I 0.5-1A
Charging time: up to 2 hours
Standby time: up to 100 hours
Talk time: up to 5 hours
Music time: up to 5 hours
Signal to Noise Ratio S / N:
� 54dB
Distortion THO: s 1%
Storage temperature: -20-40 C

Bluetooth specification:

Bluetooth Chipset: V4.1
Profile Support:
HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Signal Transmission Range:
2.40GHz-2.48GHz
Transmission Distance:
1O m / 33 feet
Device ID: BAPHILE
Pin code: 0000 (if needed)

About Audio:

Speaker: <P10.0mm, 160
Audio Frequency Range:
20Hz-20KHz
Noise reduction: eve
Microphone sensitivity:
-42±3dB
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Accessories:

1. 1 x Micro USB charging cable
2. 1 x Set of ear cap
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3. 1 x Cable clip
4. 1 x User manual

Warning:
Please do not expose your hearing to loud sound over a long
period. Listen to loud music may cause damage to the hearing!
This product should not be used if you actively participate in the
road traffic.

Precautions
1.Avoid this product from accidental drops, physical shocks, and
any long exposure to the sun or rain.
2.Do not expose to moisture/liquids/ heat. Keep this device in a
clean / dry environment of O C- 60 C in temperature. The
ambient humidity of the device should not exceed 75% so as to
avoid corrosion damage.
3.Do not use this product under thunder weather.
4.Do not open/repair the device.
5.Never dispose of any electrical or electronic waste in general
circulation. Collect and dispose of such waste safely and
separately.

