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Casca Bluetooth Pulsar 
Manual de utilizare

Va multumim pentru alegerea castii Tellur, un produs cu stil, 
compatibilitate larga si foarte fiabil, ce va permite sa 
experimentati preluarea apelurilor telefonice pentru a va 
bucura de ascultarea muzicii de pe telefonul mobil, indiferent 
ca sunteti la birou, conduceti sau practicati sporturi de exterior. 

Tehnologia Bluetooth wireless
Tehnologia Bluetooth wireless va permite sa conectati dispozi-
tive de comunicatie fara cabluri. Conexiunea Bluetooth nu 
necesita ca telefonul si casca sa fie in linie dreapta, dar 
ambele dispozitive trebuie sa se afle la o distanta de maxim 10 
m unul de celalalt. Totusi calitatea conexiunii depinde si de 
interferentele provocate de obstacolele dintre telefon si casca, 
precum pereti sau alte aparate electronice.

Casca este compatibila cu versiunea de Bluetooth V4.0 si 
suporta urmatoarele profile: Headset Profile 1.1/1.2 si 
Hands-free profile1.5/1.6, A2DP/AVRCP. Verificati cu 
producatorul telefonului pentru a determina daca acesta este 
compatibil cu casca.
In unele locuri exista posibilitatea interzicerii folosirii 
conexiunilor bazate pe tehnologia Bluetooth, va rugam 
verificati acest lucru cu autoritatile locale sau cu operatorul 
GSM de care apartineti.
Instructiuni de pornire
Casca contine urmatoarele componente:
1. Indicator luminos;
2. Buton MFB;
3. Buton de volum + si –;
4. Port de incarcare, port pentru casti “in-ear”; 
5. Clema de ureche;
6. Port microfon;
7. Corp casca;
Inainte de folosire, casca trebuie incarcata complet si conecta-
ta la un telefon sau alt dispozitiv compatibil cu aceasta.
Nota: Parti din acasta casca sunt magnetice, de aceea 
anumite materiale metalice pot fi atrase de casca. 

Nu tineti aproape de casca, carti de credit sau alte dispozitive 
magnetice sau medii de stocare magentice, deoarece 
informatiile stocate pot fi sterse.
Operare
Nota: “Apasare scurta” inseamna a apasa o singura data pe 
buton; “Apasare dubla” inseamna a apasa butonul de doua ori 
foarte repede; “Apasare lunga” inseamana a tine apasat pe 
buton timp de cel putin o secunda.
• Imperechere:
In modul “off”, apasati lung butonul MFB pana cand ledurile 
rosiu si albastru se aprind pe rand, apoi eliberati butonul; astfel 
casca intra in modul “imperechere”.
• Conectare: Deschideti functia Bluetooth a telefonului mobil 
pentru ca acesta sa inceapa cautarea conexiunii cu casca 
Bluetooth, alegeti apoi TELLUR_PULSAR , apoi introduceti 
parola 0000 daca aceasta este solicitata (daca versiunea 
Bluetooth este V2.1 sau superioara nu mai este nevoie de 
parola).
• Preluarea unui apel: la primirea unui apel telephonic doar 
apasati scurt pe butonul MFB pentru a raspunde.
• Respingerea unui apel: la primirea unui apel telefonic, 
apasati lung butonul MFB pentru a respinge apelul.

• Controlul Volumului: in timpul convorbirii, apasati scurt 
butonul de volum + pentru a creste nivelul sau apasati scurt 
butonul de volum – pentru a reduce nivelul volumului.
• Inainte/inapoi: In timpul ascultarii muzicii folosind casca 
Bluetooth, apasati butonul de volum plus (+) pentru 3 secunde 
pentru a trece la melodia urmatoare sau butonul minus (-) 
pentru melodia precedenta. 
• Pauza: In timpul ascultarii muzicii folosind casca Bluetooth, 
apasati scurt butonul MFB pentru a opri temporar (pauza) 
redarea melodiei; apasati din nou butonul MFB pentru a relua 
redarea acesteia. 
• Setarea muzicii: Daca conectarea a reusit, cele mai multe 
modele de telefon mobil permit in mod automat redarea 
muzicii pe casca Bluetooth, dar anumite modele au nevoie de 
setari suplimentare: alegeti Bluetooth serviciul A2DP pentru a 
putea reda muzica. Pentru mai multe detalii, va rugam sa 
consultati manualul de utilizare al telefonului mobil.
• Trecerea in modul convorbire pe telefon: in timpul convor-
birilor telefonice folosind casca Bluetooth, tineti apasat pe 
butonul MFB aproximativ 1 secunda pentru a muta convor-
birea pe telefon si repetati operatiunea pentru a reduce 
convorbirea in casca Bluetooth. 

• Reapelarea ultimului numar: in modul stand-by, apasati 
butonul MFB de doua ori pentru a reapela ultimul numar 
format.
• Folosirea functiei Multi-point: 
Urmati procedura de imperechere a castii (vezi mai sus) cu 
un telefon A, apoi inchideti atat functia Bluetooth a telefonului 
A, cat si casca. Apoi redeschideti casca si urmati procedura 
pentru imperecherea cu telefonul B; dupa aceasta deschideti 
functia Bluetooth a telefonului A, iar acesta din urma se va 
conecta la casca in mod automat sau prin selectie manuala.
• Operarea mai multor apeluri:
Daca in timpul unei convorbiri primiti un nou apel telefonic, 
apasati scurt butonul MFB o singura data, iar convorbirea (A) 
se va termina si automat se va prelua convorbirea (B); 
Apasati lung butonul MFB timp de 3 secunde si veti respinge 
apelul (B) in timp ce continuati convorbirea (A), aceasta in 
cazul in care nu doriti sa preluati apelul (B).
Daca in timpul unei convorbiri primiti un nou apel telefonic, 
apasati de doua ori butonul MFB, pentru a putea trece de la 
apelul (A) la apelul (B) punand in astepatare apelul initial.
Apoi, daca apasati scurt butonul MFB, conversatia curenta se 
inchide si se preia automat apelul care era in asteptare.

• Revenirea la setarile de fabrica:
Cand casca este in modul “Incarcare”, apasati butonul MFB 
timp de 6 secunde, pana cand indicatorul luminos clipeste in 
culoarea rosie de 3 ori. 
• Inchiderea castii:
In timpul functionarii castii, apasati lung butonul MFB pana 
cand indicatorul luminos rosu clipeste, apoi casca se va 
inchide automat. 
• Incarcatoare si baterii
Inainte de incarcarea castii va rugam sa consultati daca 
specificatiile de pe incarcator sunt in concordanta cu solicitar-
ile castii (tensiunea de iesire a incarcatorului trebuie sa fie: 
DC5V +/- 0.25 V; intensitatea trebuie sa fie intre 100 mA – 500 
mA). Daca tensiunea de incarcare este prea mare, este foarte 
posibil sa deteriorati iremediabil casca Bluetooth.
Atentie: Folositi doar incarcatoarele compatibile. Daca folositi 
alte tipuri de incarcatoare puteti deteriora produsul, pierdeti 
garantia si va puteti expuneti pericolului. 
• Reincarcarea bateriei
Aceasta casca contine baterie reincarcabila, incorporata si 
nedetasabila. Va rugam nu incercati sa scoateti bateriile din 
interiorul castii pentru a evita deteriorarea produsului. Cand 
casca nu este folosita pentru o perioada mai mare de timp, va 
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rugam sa o depozitati intr-un loc uscat, cu o ventilatie buna, si 
incarcati-o la fiecare 2 luni.
1. Cand casca este conectata, iar indicatorul luminos clipeste 
in culoarea rosie si o atentionare sonora se aude in difuzorul 
castii, inseamna ca nivelul bateriei este minim. In acest caz, 
daca se continua utilizarea bateriei aceasta, curand, se va 
inchide automat. Ulterior casca trebuie sa fie reincarcata - 
inserati mufa cablului USB in portul de incarcare al castii. 
2. Conectati incarcatorul la o sursa de curent AC.
3. Indicatorul rosu clipeste cand acesta incarca. Incarcarea 
completa a castii dureaza aproximativ 2 ore. Cand casca este 
incarcata complet, indicatorul luminos se va schimba din rosu 
in albastru; deconectati casca de la incarcator si scoateti 
incarcatorul din priza. 
4. O baterie incarcata complet poate permite intre 2-6 ore de 
convorbire si intre 100-180 ore in stand-by. De asemenea, 
timpul real de convorbire si de stand by poate varia in functie 
de modelele de telefon si de mediul inconjurator sau conditiile 
de mediu in care se desfasoara convorbirea.

Often problems and solutions
Descrierea problemei  Cauza Solutie

Baterie descarcata Incarcati bateria complet 
inainte de reutilizare

Casca nu porneste

Apasare a butonului MFB 
prea scurta

Apasati butonul MFB  pentru 3 secunde
pentru a restarta casca

Incarcatorul nu este conectat corect Verificati conexiunea cu priza de curentCasca nu se incarca

Eroare de software in utilizare Conectati incarcatorul si resetati cascaCasca nu se inchide

Casca nu este in modul conectare Seteaza casca in modul conectare
Nu se gaseste 

legatura Bluetooth 
cand se cauta dispozitivul

Eroare software a functiei 
Bluetooth a telefonului mobil 

Inchide telefonul mobil si 
redeschide-l (restart)
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