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Bluetooth часовника има вграден 3.5 watt усилвател с възможност да изпрати сигнал до 40см. разтояние. 
Bluetooth часовника ти позволява да си държиш ръката свободно на бюрото и да чуваш ясен звук.

Компактен и прикрит дизайн
Перфектно пасва на китката
Вградена презареждаща се батерия

Bluetooth индикаторите са скрити за стрелките
С едно натискане можете да наберете или отговорите на обаждане
Може лесно да се регулира силата на звука от телефона
Имитиращ дизайн на часовник. Няма функция като истински часовник

Спецификации

Модел Bluetooth Часовник

Честота на работа 2400~2480MHz

Сила на звука 3 Watt

Разстояние на излъч. до слушалката < 40см / до телефона <10 метра

Bluetooth Bluetooth version 1.2 / 2.0

Вграден микрофон Да

Вид на батерия 340mah 

Живот на батерия В режим на разговор 3 часа

Размери на продукта Часовник - L46xW42xH13mm 
Верижка - W22xL82 & W22xL125mm

В комплекта има

1 x Bluetooth Часовник 
1 x Кабел за зареждане
1 x USB зарядно

Имитиращ истински часовник

Включване / Изключване

Син  Индикатор

Верижка

Техничска Диаграма
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Червен Индикатор

Звук +

Звук -

Слот за зареждане

Микрофон
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Зареждане и Активиране

Преди да използвате часовника, моля заредето го за 
няколко секунди за да активирате батерията.  

Червения Индикатор ще светне когато го зареждате.  
Пълно зареждане отнема около 3 часа.  След пълен
заряд, индикатора светва в Син цвят.  

Свръзване с Телефона

A. Активирайте часовника в режим на свързване

    1) С бутона за „Вкл/Изкл“, натиснтете и задръжте за 
        около 6-10 секунди, докато двата индикатора, синия
        и червения, светнат заедно. 

    2) Ако часовника е вклчен или индикатора мига, натиснете и
        задръжте бутона за около 5 секунди, докато се изключи и
        повторете стъпка 1.

B. Активирайте Bluetooth на телефона в режим на свързване

     1) Включете Bluetooth функцията на вашия телефон и
         потърсете за ново Bluetooth устройство.
     2) Изберете “T-Watch” след това “OK” или “YES”.
     3) Въведете парола “0000", ако вашия телефон поиска.

     *   Веднъж свързан, индикатора преминава от мигащ в син цвят.
          При някой телефони е нужно ръчно да се даде свързване.

          Ако не можете да вкл. Bluetooth, моля изтрийите някои 
          устройства от списъка и пробвайте отново.
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Използване на Часовника

Може да се носи на лявата или дясната рака,
в зависимост от микрослушалката.

Поставете ръката на бюрото когато седите на него и 
ще можете да чуете чист звук в микрослушалката. 

Не е нужно да поставяте ръката си близо до ухото.

Можете да увеличите или намалите звука от лявата страна.
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Батерия & Зареждане

За да пестите батерия, моля изкл. устр., ако няма да го ползвате.

Изключване – Натиснете и задръжъте бутона докато индикатора 
                             премигне и се изключи
Включване   —  Натиснтете и задръжте бутона докато индикатора 
                             светне в синьо. Ако вече е бил свързван с телефона
                             и Bluetooth функцията е пусната на телефона, то
                             тогава те ще се свържат автоматично.
                      * Някои телефони не подържат тази функция.

Пълния капацитет на нова батерията се достига едва след 2-3 пълни  
заряда и разряда на батерията. Батерията може да се зарежда и разрежда 
стотици пъти, но енентуално някога ще загуби качествата си.

Когато зареждате батерията, използвайте само оригиналния USB кабел и  
зарядно. Не оставяйте напълно заредено устройство да продължава да 
се зарежда, защото ще доведе то скъсяване живота на батерията. Ако 
оставите напълно заредено устройсто и не го използвате дълго време,
то ще изгуби своя заряд. Моля периодично зареждайте и използвайте
устройството.
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Може да видите видео демонстрация на 
http://www.youtube.com/watch?v=CEd178eqJ2w
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Въпроси - Отговори

В. Защо Bluetooth часовника не работи с моя телефон?
О. Моля убедете се, че Bluetooth на часовника и вашия телефон е включен и е в режим на свързване. Също така, телефона
    трябва да е в разтояние не повече от 10 метра от Bluetooth часовника. Опитайте да вкл/изкл Bluetooth на часовника и 
    телефона, след което опитайте онтново.

В. Защо не мога да се свържа с устройството?
О.  1) Моля убедете се, че Bluetooth е включен. Моля презаредете батерията за 3 часа и пробвайте отново.
     2) Изчистете списака с вашите Bluetooth устройства и пробвайте отново.

В. Why the voice is too small?
О. Опеределеното разтояние от Часовника до микрослушалката е 40см. Убедете се, че няма препятсвия между тя, като напр. 
    рамо, тежки/плътни дрехи, те могат да блокират сигнала и особено метални предмети.

В. Защо не чувам много ясно в микрослушалката?
О. Ако микрослушалката няма технически проблеми, тогава сиалта на звука е прекалено голяма, моля намалете звука.

Гаранционни Условия

Стандартната гаранция е 6 месеца от дата на получаване.

Ако продукта е в гаранционнен срок и дефектира, Вие го връщате обратно и получавате нов. Разходи за връща на дефектиралия
продукт са изцяло за ваша сметка.

Гаранцията няма да бъде уважена  в следните случаи:

1) Изтекъл е гаранционния период от дата на получаване.
2) Устройството е отваряно и е правен опит за чужда намеса.
3) Други видове преблеми или грешно експоатиране довели до дефектиране на продукта.

Функции

Гласово набиране

Край на разговор

Приемане на разговор

Отказ на разговор

Пренабиране на последния разг.

Приемане на втори разговор

Смяна на междо разговорите

Приемане на 3ти разговор

В режим на изчакване

Прехвър. на разговора към BT

Натиснете Bluetooth вкл., след сигнала кажете името

Натиснете Bluetooth бутона 

Натиснете Bluetooth бутона 

Натиснете и задръжте бутона

Натиснете и задръжте бутона

Натиснете и задръжте бутона

Натиснете и задръжте бутона

Нат. и задр. двата бутона за звук

Натиснете и задръжте бутона

Натиснете бутона

Индикатори

Постоянно Червен 
(когато е със зарядно)

Червено към Синьо
(когато е със зарядно)

Няма индикатор 

когато е без зарядно

Синьо и Червено
светят

10 бързи премиг.
в Синьо

Плавно пулсиране
в Синьо

Батерията се
зарежда

Зареждането е 
приключило

Не използва
енергия

В режим на
свързване

Свързването
Успешно

Свързано
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