
  Manual de utilizare pentru Casti wireless Bluetooth® BH 80 - FONEX   
 
Specificatii: 
-Versiune Bluetooth: 4.1 
-Bluetooth Profil: AVRCP, A2DP, HSP, HFP 
-Timp de incarcare: 2 hrs 
-Timp de convorbire: 5 hrs 
-Timp Standby: 150 hrs 
-Distanta efectiva de conectare : 10 metri 
-Microfon: Da 
 
Descriere interfata 
1.MIC 
2.Buton Multi-function (MFB) 
3.Volum “-”                       
4.Volum “+” 
5.Port incarcare Micro-USB  
6.LED indicator 
 
Compatibilitate 
Setul cu cască poate fi asociat cu oricare dispozitiv cu Bluetooth. 
 
Instructiuni de folosire 
Power On/Off 
 
Pornire - Power On: 
Apasati lung  MFB pentru aproximativ 4 secunde, va vibra o data o dată, iar luminile verzi se vor 
aprinde scurt. 
 
Oprire - Power Off:  
Apasati lung  MFB pentru aproximativ 6 
secunde, va vibra de doua ori, iar luminile rosii se vor aprinde mai lung. 
 
Mode de imperechere:  
 
În modul de oprire, apăsați lung MFB aproximativ 6 secunde până când luminile roșii și verzi 
clipesc pe rând. 
 
1. Porniti Bluetooth       
Atingeți pictograma bluetooth pentru a deschide Bluetooth-ul pe telefon. 
 
2. Imperechere 
 
Apoi porniți setul cu cască pentru a intra în modul de împerechere. 
Căutați și atingeți setul cu cască numele „BH80” pe telefon. Asigurați-vă că căștile sunt conectate 
modul de împerechere a dispozitivului.  
 
 



Conexiune cu mai multe dispozitive 
 
Urmați pașii menționați mai sus pentru a asocia căștile cu primul dispozitiv, apoi opriți setul cu 
cască și dispozitivul mobil. Apoi, repetați pașii pentru a asocia al doilea dispozitiv, porniți din nou 
primul bluetooth al dispozitivului, dispozitivul setul cu cască se va conecta automat la ambele 
dispozitive. 
 
 
Telecomenzi 
Funcție apel 
Răspuns: Apăsați MFB o dată 
Respingeți: apăsați de două ori butonul MFB 
Finalizare: Apăsați o dată MFB 
Redirecționare: apăsați dublu MFB 
Silențiu: Apăsați dublu MFB 
 
Functii audio 
Volum: apasati “+” or “-“ sa ajustati volumul 
Redare: apasati butonul MFB o data  
Schimb melodie: apasati volum lung “-” pana la urmatoarea melodie.  
Apasati volum lung “+” pentru melodia anterioara. 
 
Setari optionale 
Restaurarea setărilor implicite din fabrica. 
În modul de asociere, apăsați lung pe ambele 
volum butonul "+" sau "-" aproximativ 4 secunde. 
 
Incarcarea 
Vă rugăm să vă încărcați setul cu cască când auziti alerte sonore din difuzorul căștilor. 
 
Utilizând un cablu de încărcare, conectați-vă cu setul de căști. 
 
Indicatorul LED devine roșu la încărcare și se transformă verde odată terminat 
 
Exista 3 dimensiuni de dopuri/ capișoane din care puteti alege 
Pentru a o inlatura dopul apuca-l si indeparteaza-l usorde casca. 
Inlocuieste-l cu cel nou pozitionandu-l la loc pe casca pana ce e fixat. 
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