
                                                                                 Manual Utilizare V8 
 
Incarcarea bateriei 
Bateria trebuie sa fie incarcata minim 90% la prima utilizare! 
a. conecteaza cablul din pachet intr-un port USB de la incarcator telefon, PC, laptop etc. 
b. indicatorul led "rosu" iti arata ca nivelul bateriei este scazut, cand incarcarea este completa acesta se 
va stinge. 
 
Pornire / Oprire 
a. Pentru pornire comuta butonul marcat cu semnul de alimentare in jos  
b. Pentru oprire muta-l in sus. 
 
Conectare Bluetooth 
a. Porneste casca V8 
b. Un indicator led de culoare Blue si Red se va aprinde intermitent, in acest fel iti indica pregatirea castii 
pentru conectare. Daca indicatorul nu va licarii, inseamna ca o conexiune este realizata deja. 
c. Cauta dispozitive disponibile din meniul Bluetooth al telefonului 
d. Acum casca V8 este afisata ca dispozitiv nou de conectare, apasa pe conectare. Daca in caz, telefonul 
iti cere un cod de securitate la conectare, adauga "0000" 
e. Dupa conectare vei auzi un mesaj vocal in casca de conexiune acceptate, led-ul blue se va aprinde mai 
rar. 
Pentru a raspunde la apel, apasa pe butonul iconita cu doua cercuri de pe casca. 
Pentru a refuza un apel, apasa pe butonul iconita cu doua cercuri de pe casca timp de 1 secunda. 
Pentru a inchide un apel, apasa pe butonul iconita cu doua cercuri de pe casca cand te aflii in convorbire. 
Pentru a apela trebuie sa selectezi contactul / numarul din agenda si sa apesi pe butonul cu iconita doua 
cercuri de pe casca. 
Activare Vocala 
a. Telefonul tau trebuie sa suporte aceasta functie. Cand casca se afla in stand-by, mentine apasat 
butonul cu iconita doua cercuri de pe casca timp de 3 secunde. Posibil ca telefonul sa ceara permisiune 
ca casca Bluetooth sa acceseze comanda vocala, este necesar sa-i acordati. 
b. Rosteste contactul sau numarul de telefon, sau spune Yes or No pentru a accepta/ respinge un apel. 
Mare atentie, telefonul tau trebuie sa suporte comanda vocala si toate permisiunile din setari sa fie 
acordate pentru casca Bluetooth. 
 
Marire / Scadere Volum 
a.  comutatorul marcat cu + creste volumul direct din casca 
b. comutatorul marcat cu - scade volumul direct din casca. 
Atentie: volumul poate fi scazut si crescut din butoanele de volum ale telefonului cand acesta se afla 
intr-un apel, de aceea iti recomandam aceasta metoda pentru memorare. 
 
Mentinerea in bune conditii 
a. Inchide casca 
b. Temperatura de depozitare: 10 - 60 grade Celsius 
c. Nu expunde casca in umiditate, apa, ploaie deoarece nu este certificata cu rezistenta la apa. 


