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1. Funcții generale 

Pornirea Apăsați butonul până ce ledul devine albastru, iar dacă 

există vreun dispozitiv conectat anterior, se va conecta 

automat la acesta; în caz contrar, când intră în modul 

împerechere, vor clipi alternativ ledurile roșu și 

albastru. 
Intrarea în 
modul de 
împereche
re 

Dacă produsul a fost împerecheat anterior, se va 

conecta automat la respectivul dispozitiv după pornire. 

Dacă nu a mai fost împerecheat, va intra în modul de 

împerechere, ledurile roșu și albastru clipind alternativ, 

iar atunci când se va conecta, LEDUL albastru va clipi de 

două ori la 5 secunde. 
Împereche
rea 

În modul de împerechere, utilizați un telefon mobil cu 

funcție Bluetooth sau un dispozitiv principal Bluetooth 

pentru a efectua operațiunea de împerechere. 
Oprirea Atunci când dispozitivul este pornit, apăsați butonul de 

alimentare timp de 4 secunde, după care LEDUL roșu va 

clipi timp de 1 secundă, iar dispozitivul se va opri. 

Încărcarea Conectați încărcătorul la portul dispozitivului. (LEDUL 
roșu este aprins.) 

Preluarea 
apelurilor 

Apăsați scurt pe butonul de alimentare atunci când 
primiți un apel. 

Terminare
a 
apelurilor 

Apăsați scurt încă o dată pe butonul de alimentare 
pentru a termina apelul. 

Transfer 
apel între 
căști și 
dispozitiv 

Apăsați lung butonul de alimentare timp de 1 secundă 
pentru a transfera apelul între telefonul mobil și 
dispozitiv în timpul unui apel în curs. 

Respingere 
apel 

Apăsați lung butonul de alimentare, timp de 1-2 
secunde pentru a respinge un apel primit. 
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Preluarea 
celui de-al 
doilea apel 

Atunci când primiți un al doilea apel, apăsați scurt 

butonul de alimentare pentru a-i răspunde sau apăsați 

lung butonul de alimentare, timp de 1 secundă, pentru 

a respinge cel de-al doilea apel. Atunci când răspundeți 

celui de-al doilea apel, apelul actual va rămâne în 

așteptare. Apăsați lung butonul din mijloc timp de 1 

secundă pentru a comuta între cel de-al doilea apel și 

apelul anterior și apăsați scurt butonul din mijloc 

pentru a încheia apelul actual. 
Creștere 
volum 

Apăsați scurt butonul “+” pentru creșterea volumului. 

Descreșter
e volum 

Apăsați scurt butonul “-” pentru micșorarea volumului. 

Repede 
înainte 
(Fast 
forward) 

Apăsați lung butonul “V” 

Înapoi Apăsați lung butonul “Λ” 

Următor Apăsați scurt butonul “V” pentru a trece melodia 
următoare. 

Anterior 
Apăsați scurt butonul “Λ” pentru a trece la melodia 
anterioară. 

Redare/ 
pauză 

Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a reda / a 
da pauză unei melodii atunci când produsul este 
conectat. 

În 
așteptare 
(Stand by) 

În modul de împerechere, dacă nu există niciun 
dispozitiv la care să se conecteze, acesta trece în modul 
de așteptare (standby). 

Oprire 
automată 

În modul de așteptare, dacă nu există niciun dispozitiv 
la care să se conecteze, acesta se va opri în mod 
automat în 2 minute. 

Revenire la 
configurări

Apăsați “+” și “-” timp de 4 secunde, iar ledul roșu 
clipește o dată și se revine la configurările din fabrică. 
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le din 
fabrică 

Informațiile referitoare la împerechere sunt șterse și va 
trebui să intrați din nou în modul de împerechere 
pentru a activa funcția Bluetooth.. 

2. Împerecherea cu un telefon sau un dispozitiv multimedia: 

 Porniți-vă telefonul și asigurați-vă că are funcția Bluetooth activată. 

 Porniți căștile Bluetooth și intrați în modul de împerechere. 

 Căutați dispozitivele Bluetooth cu telefonul mobil, urmând 

instrucțiunile telefonului. Consultați manualul de utilizare al 

telefonului pentru mai multe informații. 

 După câteva secunde, telefonul va afișa dispozitivul ca “dispozitiv 

descoperit”. Selectați-l și urmați instrucțiunile telefonului pentru a 

alege această împerechere. 

 Apoi, telefonul dvs. va solicita o parolă sau un PIN; introduceți 0000 

drept PIN sau parolă. 

 Telefonul dvs. va confirma împerecherea, așadar apăsați pe Da/OK. 

 La sfârșit, selectați ”conectare la dispozitiv” de pe telefonul dvs. mobil.  

3. Intrare Line-in  

HS-930BT suportă o intrare audio line-in de 3.5mm atunci când bateria 
este descărcată sau acolo unde nu pot fi utilizate dispozitivele wireless.  
  


