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Castile sunt doua dispozitive separate Bluetooth care trebuie asociate intre ele 
inainte de a le conecta la smartphone, tableta, laptop, etc.
Acest lucru trebuie facut o singura data, si dupa conectarea initiala, se vor asocia una 
cu cealalta si se vor conecta la dispozitivul Bluetooth in mod automat atunci cand 
vor � pornite.
Pentru a asocia castile intre ele, urmati instructiunile de mai jos:
1. Luati castile stanga (L) si dreapta (R) fara a le porni (indicatorii nu se aprind
     intermitent).
2. Apasati si tineti apasate butoanele Pornit ale celor doua casti pana cand auziti intai
     mesajul vocal “Power on” si apoi “NanoPods pairing”. Indicatoarele ambelor casti 
     vor incepe sa se aprinda intermitent in rosu si alb.

Initializarea si conectarea castilor intre ele

Pentru a accelera procesul de asociere, aduceti castile mai aproape una de cealalta.

Stanga (L) Dreapta (R)

3. Castile se vor conecta intre ele si indicatorii vor ilumina intermitent in culoarea alb.
     In casti veti auzi mesajul vocal “NanoPods connected”.
4. Apoi veti auzi mesajele vocale: “Right channel” si “Left channel”. Acum castile
    sunt asociate cu succes si gata de conectare la un dispozitiv Bluetooth; indicatorul
    castii drepte se va aprinde intermitent in culorile rosu si alb.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth

1. Porniti comunicatia Bluetooth pe dispozitiv.
2. Deschideti setarile Bluetooth si cautati echipamente noi.
3. Alegeti "Elari NanoPods" din lista echipamentelor Bluetooth gasite.
4. Finalizati conexiunea.
5. In casti veti auzi mesajul vocal ”Music source connected”.

NOTA: IN TIMPUL APELURILOR TELEFONICE SAU AL UTILIZARII CA HEADSET IN 
ALTE COMUNICATII DE VOCE, SUNETUL ESTE REDAT NUMAI IN CASCA DREAPTA, 
NU IN AMBELE (alternativ puteti alege sa conectati separat casca stanga
in modul mono).

Castile suporta dispozitive cu versiuni Bluetooth V2.1 + EDR sau mai noi.

Alegeti adaptorul din silicon
cu marimea dorita

Ajustati unghiul pentru o pozitie
confortabila

Potrivirea si purtarea castilor
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Functia butoanelor

• Pentru a activa/dezactiva castile, apasati si tineti apasat 
butonul pentru cateva secunde.
• Pentru a prelua/termina un apel, apasati scurt pe buton.
• Pentru a respinge un apel primit, tineti apasat butonul 
pana cand auziti un semnal sonor.
• Apasati de doua ori butonul pentru a reapela ultimul apel.
• Apasati scurt butonul pentru a intrerupe sau a reda muzica.
• Atunci cand castile nu sunt asociate si nici conectate la
telefon (sunt in mod pairing), apasati butonul de doua ori
pentru a selecta alta limba pentru mesajele vocale.

Atunci cand ambele casti (R) si (L) sunt activate, casca principala este considerata 
casca dreapta (R). Functiile descrise mai jos se refera in principal la casca dreapta (R).

Daca este activata numai una din casti, toate functiile butonului Pornit/Apel
descrise mai sus sunt apelabile pe casca respectiva.

Castile si baza de incarcare

Ambele casti si baza de incarcare au baterii reincarcabile incorporate. Inainte de prima
utilizare, asigurati-va ca setul de casti este incarcat.

Incarcarea bazei: conectati cablul de incarcare la portul microUSB al bazei. Conectati
cablul la o sursa USB standard (iesire 5V). In timpul incarcarii indicatorul bazei se va
aprinde rosu intermitent. Daca incarcarea nu a inceput, deconectati cablul de incarcare 
si apoi conectati-l din nou.
Cand baza este complet incarcata, indicatorul ei va ramane aprins rosu. Acum puteti 
deconecta cablul de incarcare de la portul microUSB.

Incarcarea castilor: aceasta operatiune nu necesita cablul de incarcare. Introduceti 
castile in baza de incarcare si apasati butonul Pornit/Oprit din interiorul bazei. 
Cand indicatorul castilor este rosu, indicatorul bazei de incarcare va deveni alb, iar 
castile vor incepe sa se incarce. In cazul in care incarcarea nu a inceput, scoateti castile 
din carcasa si apoi puneti-le inapoi din nou. 
Cand castile sunt incarcate complet, indicatorul rosu se va stinge, iar baza de incarcare
va opri alimentarea automat.

Asigurati-va ca adaptorul din silicon este atasat corect si nu impiedica castile sa se 
incarce in interiorul bazei; atat contactele castilor cat si cele ale bazei trebuie sa �e
curate - veri�cati sa nu existe murdarie pe acestea.

Atentionari

• Utilizati numai un cablu Elari original inclus in pachet. Utilizarea de cabluri de 
   incarcare USB/microUSB de 5V care nu sunt originale poate duce la deteriorarea 
   castilor sau, in situatii extreme, poate cauza explozii, anuland garantia produsului.
• Incarcarea si descarcarea repetata a castilor va reduce performantele bateriei
   in timp. Acest lucru este normal pentru orice baterie reincarcabila.
• Nu efectuati si nu primiti apeluri in timpul incarcarii.
• Cand nivelul bateriei pentru casti este scazut, castile vor atentiona repetat prin 
mesajul “Low battery” iar indicatorul se va aprinde rosu intermitent. In cazul 
descarcarii bateriei castilor in timpul unui apel telefonic, acesta va � automat 
transferat inapoi pe telefon.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.elari.net
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