
 

Set cu cască Bluetooth iBOX BH4 

MANUALUL UTILIZATORULUI 

 

Stimate Client! Mulțumim pentru achiziționarea produsului iBOX. Acest set mobil cu cască 

a fost proiectat cu gândul la confortul și siguranța dumneavoastră. Versiunea completă a 

manualului este accesibilă pe pagina www.ibox.pl 

(http://ibox.pl/akcesoria-mobilne/1426-bh4.html) 

                              

Construcția  

Setul cu cască de compune din părțile prezentate în desenul de mai jos: 

 
 

(1) Buton de recepție/întrerupere a conversației  

(2) Indicator luminos  

(3) Cârling - ureche  

(4) Locul conectării încărcătorului  

(5) Buton de mărire a nivelului sunetului  

(6) Cască  

(7) Buton de diminuare a nivelului sunetului  

(8) Microfon  

  

Înainte de a începe utilizarea setului cu cască, asociați-l cu un telefon compatibil.  

                                     

Pornirea și oprirea setului cu cască 

Pentru a porni dispozitivul inactiv BH4, apăsați și țineți apăsat butonul de 

recepționare/întrerupere a conversației timp de trei secunde, până în momentul aprinderii 

o singură dată a diodei albastre.  

 

Pentru a stinge setul când BH4 este activ, apăsați și țineți apăsat butonul de 

recepție/întrerupere a conversației timp de 2 secunde până în momentul aprinderii o 

singură dată a diodei roșii.  

 

  



Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil. 

Pasul 1 – stingeți setul cu cască înainte de începerea procedurii de asociere. 

Pasul 2 – apăsați și țineți butonul de recepționare/întrerupere a conversației timp de 7 

secunde până în momentul în care veți vedea că diodele luminează alternativ (albastră și 

roșie).  

Setul cu cască funcționează acum în mod de asociere.  

Pasul 3 – activați opțiunea Bluetooth în telefon și setați în telefon căutarea dispozitivelor 

Bluetooth. Verificați instrucțiunile în ghidul utilizatorului telefonului dumneavoastră.     

Pasul 4 – alegeți setul cu cască (BH4) din lista de dispozitive găsite. 

Pasul 5 – când apare câmpul de introducere a codului PIN, introduceți „0000”, pentru a 

asocia și conecta setul cu cască la telefon. În cazul unora dintre telefoane, va fi nevoie de 

conectare separată, după încheierea procesului de asociere a căștilor la telefon. Pentru 

mai multe detalii, rugăm să consultați ghidul utilizatorului telefonului tău.  

După asocierea corectă, setul cu cască trece în stare de repaus, iar dioda albastră începe 

să lumineze o dată la fiecare 5 secunde. Denumirea setului cu cască apare în meniul 

telefonului, în care utilizatorul poate verifica dispozitivele Bluetooth asociate în momentul 

dat. Este suficient să asociați o singură dată setul cu cască cu telefonul.   

 

Notă referitoare la funcția Multi-link. Facilitează utilizarea simultană a două telefoane. 

Pentru a autentifica alt telefon, trebuie apăsat butonul “volume +” pentru aprox. 4 secunde, 

până când dioda va lumina alternativ în roșu și albastru. Setul cu cască se află în mod de 

asociere și al doilea telefon poate fi asociat. Opriți și porniți din nou setul cu cască. 

Ambele dispozitive sunt asociate. 

 

Utilizarea de bază 

1. Efectuarea unui apel 

Pentru a efectua un apel, folosiți telefonul în mod normal, când setul cu cască este asociat 

cu telefonul dumneavoastră. Sunetul va fi automat trimis la set. 

2. Primirea apelului 

În cazul unui apel, apăsați butonul de preluare/întrerupere a apelului sau folosiți butoanele 

în telefon pentru a prelua apelul. 

3. Întreruperea apelului 

După încheierea convorbirii, apăsați butonul de preluare/întrerupere apel sau folosiți 

butoanele din telefon pentru a încheia apelul.  

4. Respingerea apelului 

În cazul apelului, apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde butonul de primire/întrerupere 

a apelului, până în momentul în care auziți semnalul în set.   

5. Apelare vocală (selectarea numărului cu ajutorul vocii) 

Există posibilitatea de a efectua un apel direct prin setul cu cască, folosind funcția de 

recunoaștere a vocii. Pentru a folosi funcția de selectare a vocii, telefonul dumneavoastră 

trebuie să posede o astfel de funcție și trebuie înregistrate mostrele de voce necesare.   

Pasul-1 Activați funcția de recunoaștere a vocii în telefon și activați modul de 

speakerphone.  

Pasul-2 În cazul lipsei apelului, apăsați butonul + timp de 3 secunde, apoi veți auzi 

semnalul în set.  

Pasul-3 Pronunțați cu voce tare numele persoanei pe care doriți să o apelați.  

6. Reapelarea numărului 



După apăsarea dublă a butonului de recepție/întrerupere a convorbirii, veți auzi semnalul 

în set. Eliberați butonul, iar setul va alege ultimul telefon apelat.   

7. Dezactivarea microfonului 

Vorbind cu ajutorul setului cu cască, apăsați și mențineți butonul „volume” timp de 3 

secunde, până în momentul dezactivării microfonului. Apăsați din nou pentru a activa 

microfonul setului. 

8. Ajustarea nivelului de sunet în receptor 

Apăsați butonul “volume +”, pentru a mări sau butonul „volume –“, pentru a diminua nivelul 

sunetului în timpul convorbirii.   

9. Comutarea între telefon și setul cu cască 

În timpul realizării apelului, apăsați și mențineți butonul de apel pentru aproximativ 2 

secunde, până în momentul în care auziți semnalul în setul cu cască. Apelul va fi comutat 

de la setul cu cască la telefonul mobil și invers.  

10. Selectarea ultimului număr apelat  

În lipsei apelurilor, apăsați de două ori MFB, apoi veți auzi semnalul în difuzor. Eliberați 

butonul, iar setul cu cască va alege automat ultimul număr de telefon apelat.  

11. Trecere în modul mute 

În timpul efectuării apelului, apăsați și mențineți simultan butoanele „volume +” și „volume 

–„ timp de 2 secunde, până în momentul auzirii semnalului din difuzor. Acum interlocutorul 

nu vă poate auzi vocea. Aceeași acțiune va restabili starea anterioară.   

 

Notă referitoare la funcția Multi-link: În timpul convorbirii cu telefonul (AG1) conectat la 

set, apăsarea și menținerea butonului “volume +” face posibilă preluarea apelului de la al 

doilea telefon (AG2) conectat la setul cu cască. Prima convorbire va fi suspendată. 

Comutarea între cele două discuții are loc ținând apăsat timp de 3 secunde butonul 

“volume +”. Apăsarea scurtă a butonului de preluare/întrerupere a convorbirii provoacă 

încheierea apelului curent și comutarea la apelul în așteptare (unele telefoane pot întreba 

dacă să facă legătura sau să o respingă. Apăsarea din nou a butonului de 

recepționare/întrerupere a apelului va încheia această convorbire. 

 



Instrucțiuni pentru protecția mediului 

Atenție: Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 

2002/96 / CE, precum și cu legea polonă privind deșeurile electrice și electronice 

cu simbolul unui container barat pentru deșeuri.  

Acest marcaj informează că echipamentul, după uzare, nu poate fi plasat 

împreună cu alte deșeuri provenite din gospodării.. 

Atenție: Acest echipament nu se aruncă la deșeurile municipale!!! Produsul 

trebuie eliminat prin colectare selectivă la punctele pregătite pentru acest lucru. 

Manipularea corectă a echipamentelor electrice și electronice uzate contribuie la 

evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul 

înconjurător, ce rezultă din prezența componentelor periculoase și din depozitarea 

și prelucrarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente. 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

 

 
Subsemnatul, reprezentând producătorul menționat mai jos: 

Impet Computers Sp. z o.o. 

ul. Marywilska 34 

03-228 Warszawa 

Polonia 

 

Declară că produsul: iBOX BH4 

este în conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind echipamentele radio (RED) 

2014/53/UE. Standardele aplicate: 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

EN 6249:2010 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

 

Varșovia, 07.08.2017 

        

       Łukasz Domżalski 

       (product manager) 

 


