
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

 
Căști Bluetooth TWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales acest produs WELL. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada 

utilizării produsului. 

Cod comandă: EARPHONE-BT-GHOSTBK-WL, EARPHONE-BT-GHOSTWE-WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORNIRE / OPRIRE 

Pornire automată: deschideți compartimentul de încărcare, scoateți căștile, setul de căști pornesc automat și se 

împerechează automat. 

Oprire automată: puneți căștile în compartimentul de încărcare și închideți capacul compartimentului de încărcare, 

căștile se vor închide automat. 

  

ÎMPERECHEREA CU BLUETOOTH 

 Deschideți capacul compartimentului de încărcare, apoi introduceți interfața Bluetooth a telefonului mobil pentru a 

căuta echipamentul dispozitivului, selectați Well Ghost pentru conexiunea de asociere. 

 

REDAREA MELODIILOR 

Redare / Pauză: Când redați muzică, atingeți casca o dată pentru a face pauză, apoi atingeți din nou pentru a reda. 

Melodia anterioară: Apăsați rapid de trei ori pe casca stângă. 

Melodia următoare: Apăsați rapid de trei ori pe casca dreapta. 

 

CONTROL VOLUM 

Atingeți rapid casca dreaptă de două ori pentru a crește volumul. 

Atingeți rapid casca stângă de două ori pentru a reduce volumul. 

 

APEL 

Răspunde: Când primiți un apel, atingeți o dată casca stângă sau dreaptă pentru a răspunde la apel. 

Închide: În timpul unui apel, atingeți o dată casca stângă sau dreaptă pentru a închide apelul. 

Respinge: Când sunteți apelat, apăsați lung butonul stânga sau dreapta pentru a respinge apelul. 

 

ASISTENT VOCAL 

Când sunteți conectat la telefon, apăsați lung 2 secunde pe oricare cască pentru a porni asistentul vocal. 

 

ÎNCĂRCARE 

Încărcați complet carcasa și căștile înainte de a le utiliza pentru prima dată. 

Puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți capacul, căștile vor intra automat în starea de încărcare. 

 

Specificații: 

Versiune Bluetooth: 5.0 

Distanță wireless: 10 metri 

Baterie (căști / bază): 40mAh x2 / 300mAh 

Timp de încărcare: 1 oră 

Timp de redare: până la 6 ore 

Driver: 8 mm 

Sensibilitate microfon: 118 ± 3dB 

Răspuns în frecvență: 20Hz - 20KHz 

Încărcare USB: 5V 

 

 

 

 

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, 

colectarea, depozitarea, transportul, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece pot 

evita poluarea mediului și sunt dăunătoare sănătății. Trimiterea deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice către centrele speciale de colectare face ca 

deșeurile să fie reciclate corespunzător și să protejeze mediul. Nu uita! Fiecare aparat 

electric care ajunge la depozitul de deșeuri, pe câmp, poluează mediul! 

 

 

Importator și distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527 

Tel. 0264-438401 * 

sales@vitacom.ro, www.vitacom.ro 

mailto:sales@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/

