
GHID DE UTILIZARE

Prezentare

Buton Pornit/Oprit pentru baza de incarcare

Indicator pentru baza de incarcare
Port MicroUSB pentru incarcare

Contacte magnetice
pentru baza de
incarcare

Indicator
Buton Pornit/Apel

Microfon Adaptor
din silicon

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 simpli�ca si a imbunatati experienta utilizatorilor, procedura de asociere a
fost facuta deja de producator. Nu trebuie decat sa activati Elari NanoPods Sport 
apasand si mentinand apasat butoanele Pornit/Apel ale celor doua casti pentru 
cateva secunde, pana cand auziti mesajele vocale “Power On”, “Right channel”,
 “Left channel”, si doar indicatorul castii drepte va ilumina intermitent rosu si alb.
Dacă dintr-un motiv oarecare castile dvs. nu sunt asociate intre ele si indicatorul de pe 
ambele casti ilumineaza intermitent rosu si alb va rugam sa urmati pasii de mai jos.

Initializarea si conectarea castilor intre ele

Pentru a asocia castile intre ele:
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.
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

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.
• Pentru a apela asistentul vocal al telefonului (Siri pentru 
iOS / Ok, Google pentru Android), tineti apasat butonul 
pentru o secunda.

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

Buton                     Functie



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.

• Cand ambele casti (R) si (L) sunt activate, casca principala este considerata casca 
dreapta (R) (este o caracteristica a tehnologiei True Wireless Stereo (TWS)). Locatia
sursei semnalului pe partea dreapta reduce probabilitatea intreruperii acestuia din cauza 
interferentelor generate de obstructii si dispersie (de exemplu, purtarea smartphone-ului 
in buzunarul frontal drept al imbracamintii va permite sa reduceti intreruperile 
semnalului fata de situatia cand sursa de semnal este situata pe partea stanga).
• Casca dreapta, �ind cea principala, accepta semnalul Bluetooth de la sursa si îl 
transmite la casca stanga, atunci cand modul de functionare este cel stereo. Prin urmare, 
rata de descarcare a bateriei pe casca dreapta este putin mai mare fata de casca stanga
(valoarea exacta depinde de volumul audio, dar si de prezenta interferentelor in 
transmisia semnalului).
• Castile si baza de incarcare au protectie speciala, care permite mentinerea 
performantelor chiar si dupa imersie la o adancime de 1 metru pentru o durata de 
pana la 30 de minute, ceea ce corespunde clasei de protectie IP67.
• Dupa ce ati scufundat castile si / sau baza de incarcare in apa, pentru functionarea 
normala a acestora, se recomanda uscarea inainte de utilizare. Pentru a face acest 
lucru: agitati usor baza / castile pentru ca apa sa se scurga din portul microUSB si din
adaptoarele pentru urechi; scoateti adaptoarele pentru urechi si asigurati-va ca nu exista
umiditate, pentru a preveni introducerea reziduurilor de apa in canalul auditiv al urechii; 
daca este posibil, uscati produsul cu uscatoare de par de uz casnic pentru cateva minute
fara a utiliza supraincalzirea, sau asteptati pana apa s-a scurs natural.
• Nu scufundati baza de incarcare cu castile in apa in timpul procesului de incarcare.
• Nu scufundati baza de incarcare cand este conectata si alimentata prin cablul microUSB.
• Semnalul Bluetooth (frecventa de 2,4 GHz) este redus puternic atunci cand traverseaza 
un mediu conductor, cum ar � apa. Prin urmare, in ciuda protectiei castilor impotriva
apei, nu este posibila folosirea acestora sub apa pentru a asculta muzica.
• Dupa utilizarea castilor in timpul unui antrenament intens, precum si dupa utilizarea
in apa de mare (sarata) sau in apa cu sapun (dus), se recomanda clatirea foarte bine in
apa de la robinet si uscarea.
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Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL
Adresa: Calea Vitan 154-158, sector 3, Bucuresti

telefon: 031 433 7200 | office@pc-coolers.ro | www.pc-coolers.ro

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.elari.net


