
GHID RAPID DE PORNIRE 
Cască Bluetooth Call-Center VT9500BT 

 
Cască profesională pentru call-center, comenzi catering, CRM și pentru utilizare în general la birou de către 

persoane care vorbesc mai mult timp la telefon. Sunt ușoare, reglabile și pot fi purtate confortabil multe 

ore în mod continuu. 

În cutia produsului există următoarele articole: căști, bază pentru încărcare și cablu micro USB.  

Acest ghid rapid îl primiți împreună cu factura, iar manualul de utilizare îl puteți descărca în format 

electronic de pe nexy.store. 

Măsuri de siguranță 

Această poate fi utilizată doar la interior, în spații de birouri, de producție, în spații comerciale, etc. 

Temperatura de utilizare este între 40°C și 0°C.  Nu utilizați dispozitivul în spații cu abur și umezeală. 

Asamblarea 

Căștile au integrate un acumulator litiu-ion care se încarcă complet în 3,5 ore prin fixarea acestora pe baza 

de încărcare. Conectați cablul micro USB la baza de încărcare și la alimentator (pot fi încărcate și de la un 

port USB al laptopului/PC) și fixați căștile în suportul bazei de încărcare. 

Cuplarea căștilor la Smartphone, Laptop sau PC 
Asigurați-vă că telefonul, laptopul sau PC-ul dvs. are funcția Bluetooth și activați această funcție. 
Pentru a cupla căștile cu telefonul și/sau PC-ul apăsați butonul multifuncțional de pe cască, iar ledul va clipi 
alternativ roșu și albastru, ceea ce indică faptul că setul de căști se află în modul de asociere. 
Deschideți meniul "Bluetooth" de pe telefon/laptop pentru a căuta VT9500BT, iar când apare pe în lista 
dispozitivelor Bluetooth, faceți click pe acesta pentru a începe asocierea. Uneori este necesar codul PIN 
"0000". Dacă asocierea este reușită, LED-ul se va aprinde albastru, iar pictograma VT9500BT se va afișa pe 
telefonul/ laptopul dvs. Puteți efectua apeluri, sau puteți asculta muzică acum. Data viitoare nu este necesar 
să faceți din nou asocierea, ci dați click direct pe pictograma VT9500BT pentru realizarea conexiunii. 
Cuplarea căștilor la două dispozitive simultan 

VT9500 BT se poate asocia simultan cu două dispozitive. Dacă doriți să asociați simultan cu un alt dispozitiv, 
vă rugăm să dezactivați funcția Bluetooth pe primul telefon/laptop și să opriți căștile. Apoi repetați 
instrucțiunile de mai sus cu al doilea telefon/laptop. După ce se realizează asocierea cu succes, reactivați 
funcția Bluetooth de pe primul telefon. Veți descoperi că VT9500BT este asociat acum cu două dispozitive. 
Utilizare 

Apăsați tasta multifuncționala pentru a prelua un apel și apăsați tasta multifuncționala pentru a încheia un 
apel. Dacă doriți ca starea microfonului în timpul unei convorbiri să fie mute, atunci apăsați scurt butonul 
MUTE. Dacă re-apăsați scurt din nou butonul MUTE, microfonul va reporni. 
Apăsați pe tasta volum + pentru a mări volumul; apelați tasta volum – pentru a-l micșora. 
Pentru a încărca căștile, așezați-le pe bază și utilizați cablul USB pentru a conecta baza la portul USB al PC-

ului. Puteți utiliza cablul USB pentru a conecta baza la unui adaptor de telefon mobil de 5 volți. 

Acesta este un echipament electric și electronic care trebuie să fie aruncat la sfârșitul duratei sale de viață 

separat de deșeurile menajere. Există sisteme separate de colectare pentru reciclare. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul de unde ați achiziționat produsul. 

Mai multe informații găsiți în Manualul de utilizare pe care îl puteți descărca de la adresa nexy.store 

 


