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Căști stereo wireless cu microfon

Vă mulţumim că aţi achiziţionat căștile stereo Marca Comercială SVEN!
DREPT DE AUTOR
© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (02.03.2022).
Acest Manual și informațiile conținute în acesta sunt protejate prin dre¬pturi de autor. 
Toate drepturile sunt protejate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele 
inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul 
nu duc nici o răspundere față de persoană sau față de organizație pentru pierderile sau 
daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR
•	Despachetați cu atenție produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un ac-
cesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul 
transportării, contactați compania, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, 
adresați-vă îndată distribuitorului.
•	Verificați completitudinea și prezența cardului de garanție. Asigurați-vă că pe cardul de 
garanție există ștampila magazinului, semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data 
vânzării, precum și că numărul produsului corespunde cu cel de pe card. Nu uitați că, dacă 
pierdeți cardul de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, nu veți avea dreptul la re-
parație în garanție.
•	Înainte de a instala și utiliza produsul, citiți cu atenție acest Manual și păstrați-l pentru 
întreaga perioadă de utilizare.
•	Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
•	Nu necesită condiții speciale de realizare.
•	Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice 
și a echipamentelor informatice.
•	Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE
Căștile stereo SVEN E-717BT/SVEN E-727BT cu microfon sunt concepute pentru lucrul cu PC, 
laptopuri și alte dispozitive mobile prin transmisia de date prin Bluetooth. Acestea pot fi utili-
zate, de asemenea, în telefonia prin internet, videoconferințe, aplicațiile multimedia, jocurile 
interactive, recunoașterea vocală și studierea limbilor străine.

COMPLETARE
•	Set căști stereo wireless — 1 buc.
•	Cablu de alimentare de la USB-A la Type-C — 1 buc.
•	Carcasă de încărcare — 1 buc.
•	Manual de utilizare — 1 buc.
•	Card de garanție — 1 buc.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
•	Nu folosiți căștile stereo în timp ce conduceți automobilul.
•	Nu folosiți căștile stereo la un nivel ridicat de volum pentru o perioadă lungă de timp (mai 
mult de un sfert de oră) — aceasta duce la afectarea auzului.



RO

3

E-717BT, E-727BT Manualul utilizatorului

PARTICULARITĂȚI
•	Transmisia wireless a semnalului prin Blu-
etooth.
•	Control tactil pentru apelurile primite și co-
mutarea pistelor.
•	Două seturi suplimentare de pernuțe inter-
schimbabile pentru urechi.
•	Timp de funcționare de la acumulator — până 
la 6 ore.
•	Durata de funcționare cu carcasa de încăr-
care este de până la 24 de ore.

DESCRIERE
a Indicator LED pentru căști.
b Buton tactil multifuncțional.
c Microfon.
d Indicator LED al carcasei de încărcare.
e Conector USB TYPE-C pentru încărcare.

CONEXIUNE
Prima conexiune
•	Scoateți ambele căști din carcasa de încăr-
care, apoi puneți-le înapoi în carcasă pentru 
a activa căștile.
•	Dacă există o peliculă de protecție pe contacte, 
aceasta trebuie îndepărtată înainte de a utiliza căștile.
•	Căștile și carcasa de încărcare au baterii reîncărcabile încorporate. Înainte de prima utili-
zare asigurați-vă, că căștile sunt complet încărcate. Dacă căștile nu sunt încărcate, acestea 
trebuie să fie încărcate complet (consultați secțiunea Încărcarea căștilor).

ASOCIEREA CĂșTILOR CU DISPOzITIVUL
•	Pentru a transmite un semnal prin Bluetooth, trebuie mai întâi să stabiliți o conexiune 
între produs și sursa de semnal (vezi schema de conectare din fig. 2). Pentru a asocia căștile 
cu dispozitivul, puneți-le în carcasa de încărcare, apoi scoateți-le. Ambele căști vor porni 
automat și se vor conecta una la cealaltă. În același timp, pe o cască indicatorul LED a va clipi 
alb rapid, iar pe al doilea indicatorul va clipi alb încet.
•	Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de cău-
tare a dispozitivului Bluetooth. Pe ecran va fi afișat numele «SVEN E-717BT»/«SVEN E-727BT», 
cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
Remarcă: dacă setul cu cască nu poate fi conectat, încercaţi următorii pași în modul 
manual:
•	Scoateți una dintre căști din carcasa de încărcare;
•	LED-ul alb clipește rapid, atingeți și mențineți apăsată zona multifuncțională a senzorului 
timp de 6 secunde. LED-ul se va stinge. Puneți casca înapoi în carcasa de încărcare;
•	Scoateți cealaltă cască și procedați la fel.

* Pentru a vă conecta la unele modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să in-
troduceți codul «0000».

Fig. 1. 
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Încărcarea carcasei
•	Încărcați carcasa căștilor cu ajutorul cablului USB-A la USB-C (inclus). LED-urile albe d cli-
pesc în timpul încărcării. Atunci când carcasa este complet încărcată, toate cele 4 LED-uri lu-
minează în alb. LED-ul din stânga de pe carcasă va clipi atunci când bateria este descărcată.

Încărcarea căștilor în carcasă
•	Așezați căștile în carcasa de încărcare. Indicatorii LED căștilor vor arde în alb în timpul 
încărcării. După încărcare indicatoarele se vor stinge.
•	Carcasa de încărcare și căștile utilizează bateria ca parte integrantă a echipamentului, 
deci nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția 
sau deteriora dispozitivul.

Pornirea dispozitivul
•	Scoateți căștile din carcasa de încărcare și acestea se pornesc automat. Asigurați-vă, că căș-
tile sunt încărcate.

Oprirea dispozitivului
•	Așezați căștile în carcasa de încărcare. Ele se vor opri automat.

Controlul căștilor
În asocierea cu telefonul:
•	Acceptarea apelului: atingeți de două ori butonul multifuncțional b. Pentru a încheia ape-
lul, atingeți din nou butonul b de două ori.
•	Siri sau Google Assistant: apăsați oricare dintre căști de 3 ori**.
•	Redare/pauză: atingeți oricare dintre căști de 2 ori.
•	Următorul trach: atingeți și țineți apăsat casca dreaptă timp de 2 secunde.
•	Trach-ul anterior: atingeți și țineți apăsat casca stângă timp de 2 secunde.

** Disponibilitatea acestei funcții depinde de modelul telefonului.

Fig. 2. Schema de conexiuni

Calculator CăștiDispozitiv mobil
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SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsură Specificații

Sensibilitate, dB căști: 90 ± 3
microfon: -42 ± 3

Interval de frecvență, Hz căști: 20–20 000
microfon: 20–20 000

Rezistență, Ohm 16
Membrană, mm Ø 13
Tipul conexiunii Bluetooth
Profiluri Bluetooth acceptate HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rază de acțiune, m până la 10
Timp de funcționare de la acumulator, ore până la 6
Timp de funcționare cu carcasa de încărcare, ore până la 24
Greutate, g 46

Mențiuni. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt de referință și nu pot servi drept 
bază pentru revendicări. Produsele MC SVEN se perfecționează continuu. Din acest motiv 
specificațiile tehnice și conținutul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi. 
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.
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Model: E-717BT, E-727BT
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 
15, 48310 Kotka, Finland.
Consultați cardul de garanție pentru condițiile 
de garanție sau vizitați www.sven.fi. Perioada 
de garanție: 12 luni. Durata de viață: 2 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produs 
sub controlul «Sven Scandinavia Limited», 
48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie 15. 
Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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