Manual utilizare – Casti cu microfon
Căștile audio, numite și căști auriculare sau sunt dispozitive electrice pentru recepția și
ascultarea sunetelor și muzicii. Ele se amplasează ori peste urechi, ori în interiorul urechilor externe.
Sunt prevăzute cu mici difuzoare și se pot atașa unui număr foarte mare de dispozitive electronice
precum radiourilor, casetofoanelor, calculatoarelor, telefoanelor mobile etc.
Cele mai des folosite căști audio sunt binauriculare, fiind făcute pentru auzul cu ambele urechi,
eventual cu 2 canale de sunet diferite: stânga și dreapta; în acest caz ele sunt numite și „căști stereo”.
Totuși există și modele speciale numite mono, făcute pentru 1 singur canal de sunet, același pentru
ambele urechi; în plus mai există și căști mono pentru o singură ureche.
Castile cu fir se pot conecta la calculator prin doaua metode : jack sau port USB.

Masuri de Siguranta
Nu supuneti dispozitivul la un impact sever si nu-l aruncati de la inaltime.
Nu folositi dispozitivul in conditii extreme de caldura sau frig, umezeala sau praf. Nu-l expuneti direct la
lumina soarelui.
Tineti castile la distanta de apa sau alte lichide. In cazul in care apa sau alte lichide patrund in
dispozitiv, opriti imediat produsul si curatati-l. Nu utilizati substante chimice pentru a curata dispozitivul,
pentru a se evita coroziunea. Curatati-l cu o carpa uscata.
Nu incercati sa dezasamblati, sa reparati sau sa modificati produsul. Acest lucru va anula garantia.
Nu folositi dispozitivul intr-un mediu nesigur.

Utilizare corespunzatoare
Castile au fost proiectate pentru a asculta muzica intr-un mediu adecvat.
Este destinat exclusiv acestui scop si trebuie sa fie folosit numai pentru acesta. De asemenea, acesta
presupune acordarea atentiei la toate informatiile cuprinse in acest manual de utilizare, in special in
masurile de siguranta. Orice alta utilizare este considerata a fi necorespunzatoare si poate duce la
pagube personale, chiar si accidente personale. Mai mult decat atat, acest lucru duce la pierderea
imediata a garantiei.
Producatorul nu poarta nicio raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare.

Depanare
Nu aud nimic.
1.Mariti volumul castilor.
2.Asigurati-va ca ati setat coret castile in calculatorul dumneavoastra.
Microfonul integrat nu functioneaza.
1.Asigurati-va ca microfonul castilor este setat ca „Default device” (dispozitiv initial) sub „Sound
recording” (inregistrarea sunetului).
2.Asigurati-va ca microfonul castilor este pozitonat corect pentru a va prelua vocea dvs.
3.Asigurati-va ca microfonul este pornit.
Suport Produs: Aveti nevoie de mai mult suport tehnic?
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