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Ghid de utilizare Mâini libere Bluetooth 

 
Introducere în dispozitiv 

 

Dispozitivul Bluetooth pe care îl achiziționați facilitează efectuarea de apeluri telefonice în timp ce conduceți. 

Dispozitivul combină o interfață ușor de utilizat cu o operare ușoară. Nu numai că puteți folosi dispozitivul 

pentru a efectua apeluri telefonice, dar puteți chiar să redați muzică cu el pe telefon. Dispozitivul are un filtru 

DSP avansat care filtrează zgomotele de interferență și ecourile în timpul unui apel, oferindu-vă sunet perfect 

și ton de calitate. 

 

Încărcarea dispozitivului 

Aparatul are o baterie reîncărcabilă încorporată. Vă rugăm să încărcați dispozitivul înainte de a-l folosi pentru 

prima dată (Acest proces durează aproximativ 3 ore). 

Notă importantă: Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp și este scăzut, poate 

exista o întârziere temporară în clipirea indicatorului LED. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei 

instalate în dispozitiv, încărcați-o imediat. Dacă dispozitivul este scăzut, LED-ul indicator va clipi roșu la 

fiecare 3 secunde. În niciun caz nu trebuie să utilizați dispozitivul în această stare, deoarece acest lucru va 

scurta drastic durata de viață a bateriei și va prelungi timpul de încărcare. În timpul încărcării, indicatorul 

LED devine mai luminos și se stinge când încărcarea este completă. 

„Asociere” pentru telefonul mobil 

Înainte de a-l folosi pentru prima dată, este esențial să „împerechezi” dispozitivul cu un telefon mobil care 

acceptă funcția Bluetooth. Dispozitivul poate manipula două telefoane mobile în același timp. (1) Pentru 

asociere, dispozitivul și telefonul mobil nu trebuie să fie la mai mult de 1 metru unul de celălalt. (2) Porniți 

dispozitivul, apoi indicatorul LED va clipi roșu și albastru, indicând faptul că dispozitivul este gata să fie 

„împerecheat” cu telefonul mobil. 



Notă : Dispozitivul intră automat în modul „împerechere” după pornire. (3) Deschideți meniul Bluetooth 

conectat pe telefon și selectați „YET-Pro6” din dispozitivele selectabile (4), dacă ați făcut totul corect, 

dispozitivul va fi conectat la telefonul dvs. în acest moment. telefonul mobil vă solicită o parolă pentru 

conectare, caz în care introduceți parola „0000”.). Când „împerecherea” este finalizată, dispozitivul va face 

clic pe „ Terminare ”. Asocierea confirmă o conexiune reușită cu un mesaj vocal, apoi dispozitivul intră în 

modul de așteptare și LED-ul va clipi albastru la fiecare 3 secunde. (5) După o conexiune reușită, apelurile 

vor fi preluate și respinse prin intermediul dispozitivului. Notă : Dacă asocierea nu a reușit, dispozitivul va 

reveni la modul „împerechere” după 2 minute, apoi opriți dispozitivul și încercați să „împerecheați telefonul 

mobil cu dispozitivul din nou urmând pașii de mai sus. 

„Asociere” pentru telefonul mobil 2 

Pentru a „împereche” telefonul mobil secundar, mai întâi deconectați-l de la primul telefon mobil urmând 

acești pași: (1) În meniul Bluetooth al telefonului mobil, deconectați-l de la a) „YET-Pro6”. (2) Opriți 

dispozitivul, apoi porniți-l din nou și conectați-l la telefonul mobil secundar în același mod ca și cu telefonul 

mobil principal. După conectare, porniți caracteristica Bluetooth a telefonului mobil principal, care se va 

conecta automat la dispozitiv. 

Cum folosești instrumentul? 

(1) După împerecherea corespunzătoare, veți primi apeluri către telefonul mobil prin intermediul 

dispozitivului. Dispozitivul sună pentru a indica apelurile primite, la care puteți răspunde apăsând „Răspuns 

/ Terminare apel”. (2) Pentru a întrerupe apelul, apăsați scurt tasta „Răspuns / Terminare apel”. (3) Pentru 

a apela ultimul apelant, apăsați de două ori tasta „Răspuns / Terminare apel”. (4) Pentru a regla volumul, 

trebuie doar să apăsați butoanele „Volum +” sau „Volum-” pentru a crește sau a reduce volumul. (5) Pentru 

a reda muzică, apăsați scurt butonul „Răspuns/Terminare” în modul de așteptare și puteți comuta între 

muzică cu butoanele „Volum +” și „Volum-”. (6) În timpul apelurilor, apăsați scurt butonul „Răspuns / 

Terminare apel” de două ori pentru a opri difuzorul și a efectua apeluri private. 

Plasarea dispozitivului 

Aparatul este la fel de usor de instalat si nu necesita nici un fel de pregatire, putand fi asezat cu usurinta pe 

copertina lui. 

Oprire automată la încărcare scăzută 

Dacă nivelul bateriei scade sub 3,3 V, dispozitivul vă avertizează cu un mesaj sonor „ Baterie scăzută”. Dacă 

încărcarea este sub 3,0 V, dispozitivul se va opri automat. 

Setările de limbă 

Dispozitivul are patru limbi (engleză, italiană, spaniolă și germană), trebuie doar să apăsați butoanele „Volum 

+” și „Volum-” în același timp pentru a comuta între ele. 

Proprietăți. 

Versiune Bluetooth 4.1 + EDR 

Frecventa de operare ISM 2,4 GHz - 2,48 GHz 

Curentul de transmisie Clasa 2 

Raza wireless 0-10 metri 

Tensiunea de ieșire a încărcătorului 5V 1.5A 

Baterie încorporată 3.7V / 600mAH 

Timp de incarcare 3 ore 

Timp de convorbire la încărcare completă 17-20 ore 



Timp de așteptare 60 de zile 

 

întreținere 

Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl utilizați în medii umede și cu temperaturi ridicate. 

Nu curățați niciodată aparatul cu substanțe corozive! 

Nu încercați să dezasamblați sau să dezasamblați dispozitivul, deoarece aceasta va anula garanția! 

Când depozitați pentru o perioadă lungă de timp, încărcați dispozitivul, opriți-l și asigurați-vă că nu este expus 

la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate sau la umiditate ridicată. 

Măsuri de siguranță 

Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că verificați reglementările locale pentru dispozitivele fără fir. 

Când utilizați dispozitivul în timp ce conduceți, concentrați-vă întotdeauna asupra conducerii și nu efectuați 

nicio ajustare la dispozitiv. 

Aparatul nu este o joacă de copii. 

Nu utilizați dispozitivul într-un mediu în care este interzisă utilizarea dispozitivelor de comunicații fără fir, 

cum ar fi aeroporturi, spitale sau benzinării. 

 

 

Importator; 
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2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
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