
Manual de utilizare 
Casti Bluedio T2+

Citiți acest manual de utilizare cu atenție și complet 
înainte de a utiliza produsul !

Informații importante privind măsurile de siguranță:

Nu ascultați la un nivel ridicat de volum pentru perioade lungi
de timp pentru a preveni deteriorarea auzului.
Nu utilizați produsul dacă există vreun pericol potențial.
Nu ajustati prea mult volumul pentru a auzi sunetele din jurul 
dvs., reduceți volumul dacă simțiți că nivelul volumului este
prea mare.
Nu utilizați produsul într-un mediu care necesită o atenție 
deosebită (de exemplu, în trafic).
Păstrați produsul, accesoriile și componentele ambalajului
departe de copii, pentru a preveni accidentele și pericolele
de sufocare.
Păstrați întotdeauna produsul uscat pentru a evita coroziunea.
Nu utilizați produsul dacă simțiți disconfort evident, iritație
sau aveți alte reacții adverse.
Nu expuneți produsul la temperaturi extreme sub -15 grade
Celsius sau peste 55 de grade Celsius, pentru a menține 
durata de viață a setului cu cască sau a bateriei.

Încărcarea și bateria
Utilizați numai cablu de încărcare de către Bluedio sau puteţi
cauza deteriorarea setului cu cască.

Avertizare
Tensiunea DC ar trebui să fie de 5V, iar curentul ar trebui să
depășească 400mA.

Încărcarea
Setul cu cască are baterie încorporată, este reîncărcabilă 
și nu poate fi detașată. Nu înlocuiți bateria.
Opriți setul cu cască înainte de încărcare.
Conectați mufa mai mică a cablului de încărcare la mufa USB 
a setului cu cască, conectați celălalt mufă la mufa USB a 
computerului sau a altui dispozitiv de încărcare, LED-ul 
se aprinde roșu și se încarcă setul cu cască.
Când setul cu cască este încărcat complet 
(aproximativ 1,5 - 2 ore), LED-ul se aprinde albastru sau 
LED-ul se stinge.

Prezentare generală
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Modul de asociere

Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul rămâne albastru.

Modul de reconectare
Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde 
intermitent albastru.

Opriți setul cu cască
Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde 
intermitent albastru, apoi se va stinge.

Cuplați setul cu cască cu telefonul mobil
Păstrați distanța dintre setul cu cască și telefonul dvs. mobil 
(sau alt dispozitiv Bluetooth) până la un metru. Cu cât este 
mai aproape, cu atât mai bine.
Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul rămâne albastru,
setul cu cască se află în modul de asociere.
Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil, prin care 
începeți să căutați dispozitive Bluetooth.
Din dispozitivele Bluetooth găsite, selectați Bluedio pentru 
a stabili o conexiune Bluetooth la setul cu cască, dacă este 
necesar, introduceți codul PIN implicit 0000.
Odată ce setul cu cască este asociat cu telefonul mobil, 
LED-ul clipește albastru.

Atenție: Dacă împerecherea nu s-a efectuat cu succes în
decurs de 60 de secunde, LED-ul se stinge și asocierea
Bluetooth se opreşte. Repetați procedura de asociere.

Deconectați setul cu cască cu telefonul mobil:
Opriți setul cu cască.
Sau opriți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil.

Sau luați setul cu cască la o distanţă de 20 de metri de
telefonul mobil sau chiar mai departe.

Reconectați setul cu cască asociat la telefonul mobil:
Păstrați distanța dintre setul cu cască și telefonul dvs. mobil
(sau alt dispozitiv Bluetooth) într-un metru. Cu cât este mai 
aproape, cu atât mai bine.
Țineți apăsat butonul MF până când LED-ul se aprinde 
intermitent albastru. Setul cu cască este în modul de
reconectare.
Porniți funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil. 
Setul cu cască se va reconecta automat la acesta.

Răspundeți la un apel
Apăsați o dată butonul MF sau utilizați telefonul mobil pentru
a răspunde.

Încheiaţi un apel
Apăsați o dată butonul MF. Sau utilizați telefonul mobil
pentru a termina.

Respingeți un apel
După ce auziți un semnal sonor, mențineți apăsat butonul 
MF timp de aproximativ 2 secunde sau utilizați telefonul 
mobil pentru al respinge.

Apel în așteptare (trebuie să fie suportat de telefonul mobil)

Când vă aflați într-un apel 1, apare apelul 2, răspundeți la 
apelul 2 și păstrați apelul 1: mențineți apăsat butonul MF 
timp de aproximativ 2 secunde.
Când se termină apelul 2, reveniți la apelul 1: țineți apăsat 
butonul MF timp de aproximativ 2 secunde. 

Reapelaţi ultimul apel
Apăsați butonul F de două ori.

Apelare vocală (trebuie să fie suportat de telefonul dvs. mobil)

Țineți apăsat butonul MF timp de aproximativ 2 secunde.

Modul card Micro SD:
Introduceți cardul Micro SD
Porniți setul cu cască și acesta va intra în modul de 
reconectare. Sau conectați setul cu cască cu telefonul 
mobil prin Bluetooth. Menţineţi comutatorul cu rotiţă apăsat 
până când LED-ul se aprinde în verde. Setul cu cască va 
intra în modul Micro SD card.Dacă setul cu cască nu se 
conectează la telefonul mobil prin Bluetooth, acesta nu 
suportă comunicarea prin Bluetooth. Setul cu cască va intra
în modul Micro SD card în mod prioritar dacă există o 
cartelă Micro SD în interiorul acestuia. Apăsați o dată pe 
butonul Mode pentru a intra în modul FM. Când setul cu 
cască și telefonul mobil se află sub conexiune Bluetooth, 
dacă în timpul modului Micro SD se emite un apel, setul 
cu cască emite un ton de apel și LED-ul clipește albastru. 
După apelare, setul cu cască se va întoarce la modul 
Micro SD card.

Dezactivarea modului de redare de pe cardul Micro SD 
Menţineţi comutatorul cu rotiţă apăsat timp de aproximativ 
4 secunde, setul cu cască se va întoarce la modul de redare 
prin Bluetooth (dacă setul cu cască se află sub conectivitate
Bluetooth).

Mod de redare Radio FM

Porniți setul cu cască și acesta va intra în modul de 
reconectare. Sau conectați setul cu cască cu telefonul 
mobil prin Bluetooth. 
Mențineți apăsat butonul cu rotiţă până când LED-ul 
se aprinde de culoare verde. 
Setul cu cască va intra în modul FM. 
Apăsați o dată butonul de scanare FM pentru a 
căuta canale și LED-ul se va aprinde intermitent verde. 
Este nevoie de aproximativ 2 minute pentru a termina 
căutarea după ce LED-ul se aprinde de culoare verde, 
împingeți comutatorul cu rotiţă în sus sau în jos pentru a 
regla canalul. 
Dacă setul cu cască nu se conectează la telefonul mobil 
prin Bluetooth, acesta nu suportă funcția Bluetooth.
Setul cu cască va intra în modul de redare prin card Micro SD
 în mod prioritar dacă există un card Micro SD în interiorul
 setului cu cască. Apăsați o dată pe butonul Mode pentru 
a intra în modul FM.
Când setul cu cască și telefonul mobil se află sub conexiune
Bluetooth, şi dacă în timpul modului FM apare un apel, setul 
cu  cască emite un ton de apel și LED-ul se aprinde intermitent
albastru. 
După apel efectuat sau preluat, setul cu cască se va întoarce
în modul FM.

Oprirea modului de redare Radio FM
Țineți butonul cu rotiţă apăsat timp de aproximativ 4 secunde, 
setul cu cască se va întoarce la modul  Bluetooth 
(dacă setul cu cască și telefonul mobil sunt conectate prin 
Bluetooth).

Comutare melodii sau canal radio / ajustare volum
Redare melodie / pauza: apăsați o dată butonul MF 
(modul Bluetooth)
Redare / pauză: apăsați o dată butonul rotativ 
(card Micro SD / modul FM)
Următoarea melodie / canal: împingeți sus, butonul cu rotiţă
Cântec / canal anterioară: împingeți în jos, comutatorul 
cu rotiţă. 
Mărirea nivelului de volum: mențineți apăsat butonul până 
când atingeți volumul corespunzător.
Reducerea volumului: mențineți apăsat butonul rotativ până
când atingeți volumul corespunzător.

Transferarea fișierelor pe cardul micro SD
Conectați setul cu cască (cu o cartelă Micro SD înăuntru)
cu PC-ul prin cablu de încărcare USB.
Selectarea modului (card Bluetooth / Bluetooth / Micro SD / FM)
Modul Bluetooth/ modul Micro SD / modul FM: 
Opriți redarea muzicii Bluetooth: țineți apăsat butonul cu rotiţă 
până când LED-ul se aprinde de culoare verde.
(setul cu cască va intra în modul de redare prin card Micro SD 
în mod prioritar dacă există o cartelă Micro SD în 
interiorul acestuia.

Notă:
Apăsați o dată pe butonul Mode pentru a selecta modul de 
redare prin cardMicro SD card / FM.
În modul de redare prin card Micro SD,  dacă scoateți cardul 
Micro SD setul cu cască va intra automat în modul FM. 
În modul FM dacă introduceți cardul Micro SD, setul cu cască
va intra în mod automat în modul de redare prin card Micro SD 
(astfel de operațiuni pot cauza defectarea setului cu cască).

FAQ
Setul cu cască nu poate fi asociat cu telefonul mobil.
Soluție: Verificați dacă telefonul mobil acceptă profilul 
HS sau HF.
Verificați dacă funcția de căutare Bluetooth a telefonului dvs. 
este activată.
Verificați dacă telefonul mobil este oprit. Verificați dacă distanța
dintre setul cu cască și telefonul dvs. depășește 10 m.
Setul cu cască nu poate fi pornit.
Soluție: Bateria este plată. Reîncărcați bateria.
Poate fi înlocuită acumulatorul?
Răspuns: Bateria nu este detașabilă și nu poate fi înlocuită.
Este posibil ca setul cu cască să fie utilizat în timpul
 condusului?
Răspuns: Nu utilizați setul cu cască într-un mediu care 
necesită atenție specială. Dacă este necesar, utilizați-l 
pentru comunicare.
Conexiunea Bluetooth este întreruptă brusc în decurs de 
10 metri.
Soluție: Verificați dacă există interferențe metalice sau alte 
materiale cu transmisie.
Nu există semnal audio
Soluție: Verificați dacă setul cu cască este oprit. 
Verificați dacă setul cu cască este asociat. Dacă este necesar, 
asociați setul cu cască cu sursa audio din nou.
Verificați conexiunea la sursa audio.
Volumul este prea mic, mărește volumul.
Setul cu cască poate fi utilizat pentru a controla aplicațiile 
de pe telefonul dvs. mobil.
Răspuns: Setările software ale aplicațiilor pot fi diferite, 
astfel încât este posibil ca unele aplicații să nu fie controlate
de setul cu cască.
Setul cu cască nu poate fi reîncărcat.
Soluție: Verificați conectarea conectorilor USB. 
Dacă este necesar, scoateți cablul USB și reconectați-l din
nou. Porniți setul cu cască apoi opriți-l.
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