
Bluetooth предавател в химикал

I. Представяне

1> Външен вид на Bluetooth предавателя в химикал

2> Съдържание на комплекта

Всеки един комплект от Bluetooth предавател в химикал съдържа - 1х Bluetooth химикал и USB кабел за зареждане. 
Ако липсва някоя част от комплекта, моля свържете се с нас.

** В комплекта не е включено зарядно за контакт.

3> **   Много Важно **

Никога не отваряйте трите части на химикала. Гаранцията ще отпадне, ако бъдат отворени трите части.

Моля не опитвайте да отваряте “ ” части. Ако ги отворите, ще повредите предавтеля.

Когато се нуждаите да презаредете батерията,моля отворете предната част на химика, хоризонтално.

Запечатаните

Преди употреба с Bluetooth предавателя в химикал, моля прочетете внимателно тези инструкции.
Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас.

Микрофон и Индикатор Управление на Bluetooth Пълнител

Завъртете за да се
покаже пълнителя

USB за зарежданеИндуктивен предавател
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Начин на употреба

1> Сдвояване с мобилния телефон

A. Натиснете и задръжте бутона за управление на bluetooth 
    за около 8 секунди, докато синия и червения индикатор 
    започнат да премигат един след друг.

    Ако индикатора премигва само синьо или червено, моля
    натистене и задръжте копчето за 3 секунди за да се изклучи
    bluetooth. Преди да се изкллючи индикаторе ще премигне 3 пъти.

B. Включете Bluetooth функцията на вашия телефон и потърсете ново устроство. След като намерите „ТЕ53",
    изберето го и натиснете ОК. Въведете парола „0000" и натиснте ОК. След успешно свързване, индикатора
    ще премигва в синьо на всяка секунда.

2> Използване на микрослушалката

Заредете батерията в микрослушалката след това е поставете в ушния канал. Наберете желания човек от
телефона или пуснете музика от телефона. Застанете в поза за писане и ще чуете чист и ясен звук от слушалката.

3> Включване на Bluetooth предавателя в химикал

Ако вече сте сдвоили веднъж химикала с мобилния телефон, не се нуждаете отново да го правите. Просто пуснете
bluetooth функцията на телефона и включете bluetooth на химикала и те автоматично ще се свържат.

За по-дълъг живот на бетерия, моля изключвайте химикала когато не се нуждаете да го ползвате.

Включване – Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди докато индикатора премигне бързо 3 пъти. Освободете
                      бутона и индикаторе ще премигва в синьо на всеки 3 секунди.

Изключване – Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди докато видите червения индикатор да премигва 3 пъти.

Често задавани въпроси

В> Защо не мога да здвоя химикала с мобилния телефон?
О> 1# Уврете се, че химикала е в резжим на сдвояване и Bluetooth на телефона е пуснат.
     2# Ако имате два химикал, уверете се, че другия не е пуснат или в режим на сдвояване.
     3# Ако двата варианта не помогнат, моля опитайте с друг телефон.

В> Защо не мога да се свържа след като съм сдвоил вече устройствотос мобилния телефон?
О> 1# Уверете се, химикала не е в режим на здвояване или другия химикал не е включен, ако имате друг.
     2# Изтрийте химикала от списъка с Bluetooth устройства на телефона и изключете химикала. След това
          повторете стъпката за сдвояване на химикала с мобилния телефон.

В> Свързал съм успешно химикала с телефона, но защо няма звук в микрослушалката?
О> 1# Уверете се, че батерията е поставена правилно в слушалката. Ако батерията на слушалката се изхабява,
           ще чуете силно пищене от нея или няма да има стандартния шум от нея.
     2# При някой модели на мобилни телефони е нужно от менюто да изберете да се свържат устройствата.

В> Защо химикала прекъсва връзката или спира да работи?
О> 1# Проверете дали функцията на bluetooth е пусната. 
     2# Уверете се, че разтоянието от химикала и телефона не е повече от 4-5 метра.
     3# Презаредете батерията на химикала.
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Информация за батерията

Bluetooth предавателя в химикал е с вградена презареждаща батерия. Пълния капацитет на батерията се достига
след две или три пълни цикъла на заряд/разряд. Батерията може да се презарежда стотици пъти, но все някога ще
бъде нужно да се подмени с нова.

За презареждане на батерията използвайта само оригиналния USB кабел. Не оставяйте химикала на зареждане след
като се е заредил, иначе ще се повреди батерията. Защото прекомерното зареждане съкращава живота на батерията. 
Ако дълго време не е ползван химикала, батерията ще загуби заряда си, това е нормално. Презаредете я.

Функции

Светещ индикатор

Гласово набиране Натиснете бутона и изговорете името след сигнала

Край на разговор Натиснете бутона

Приемане на разговор Натиснете бутона

Отказ на разговор Натиснете бутона последователно два пъти

Пренабиране последния набран номер Натиснете и задръжте бутона докато чуете „бип“

Прехвърляне на разговора от мобилния телефон към 
химикала

Натиснете бутона за 2 секунди или използвайте 
менюто от телефона

Свети в червено когато е в зарядното Зареждане на батерията

Свети в синьо когато е в зарядното Зареждане на батерията е приключило

Не свети когат е без зарядно Устройството е изключено

Редува синьо и червено едно след друго В режим на сдвояване

2 бързи премигвания Сдвояването е успешно

Бавно премигва в синьо Свързано е с мобилния телефон

Гаранция

Bluetooth предавател в химикал е с 6 месеца гаранция от дата на получаване. Гаранцията отпада в следните случаи:
1> Грешна употреба на устройството довело до повреда.                     2> Устройството е намокряно.
3> „Запечатаните“ части са отворени без разрешение. 4> Минало е 6 месеца от дата на получаване.

БЛАГОДАРИМ, ЧЕ ПРОЧЕТОХТЕ УКАЗАНИЯТА И БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ПРЕПИСВАЙ.COM
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