
Bluetooth предавател в очила

Бързи стъпки

Стъпка 1> Преглед на bluetooth очилата

  
 .

 2> 

.  USB 
    USB 
Б. Индикатора ще светне в червено при успешно свързване.
    Ако индикатора не светне, повторете стъпка А.
В. 

 3> 

Снимката горе в дясно, показва позицията на
микрофона, индикатора, контролера, пълнителя
и слота за презареждане.

Използвайки контролера можете да оперирате с у-вото.
Намирасе в средата на лявата рамка. Ако натисните на
точното място, вашия пръст ще потъне и ще усети бутона

За да видите индикатора ясно, покрийте отгоре с ръка 
позицията на индикатора, той се намира от ляво на рамката.

Стъпка Презаредете батерията, около 2 часа

А Свържете кабела в слота за презареждане на очилата,
след това свържете в на компютъра.

За пълен заряд е необходимо около 2~3 часа. Когато е 
    приключило зареждането индикатора светва в синьо.

Забележка: Убедете се, че у-вото е изключено преди
                    презареждане. У-вото не може да се използва
                    докато се презарежда.

Стъпка Ауторизация с мобилния телефон

А. Подгответе у-вото за ауторизация, като натистните и задържите държача на химикала докато индикатора светне
    в постоянно синьо. Ако индикатора премигва, изключете устройството и повторете предишната стъпка.
Б. Включете bluetooth на вашия телефон и потърсете ново у-во. След това намерете у-во “T9", изберете го и натиснете OK.
    Въведете парола „0000" и натиснете ОК. След успешна ауторизация, индикатора ще премигне 2 пъти в син цвят.

Стъпка 4> Тестване и използване
Сложете батерията в слушалката и е пъхнете в ухото. Свържете Bluetooth у-вото с телефона и го поставете на място..
Свържете се с избрания от вас номер и проведете разговор. Вие ще чуете глас от слушалката след като се свръжете.

Стъпка 5> Включване и изключване на Bluetooth предавателя в очила
За да пестите заряда на батерията, моля изключвайте Bluetooth предавателя, ако не се нуждаете дълго време от него.

Изключване – Натиснете и задръжте bluetooth контролера докато индикатора премигне два пъти и го пуснете.
Включване – Натиснете и задръжте bluetooth контролера докато индикатора премигне. Когато Bluetooth устройството е
                      свързано с телефона и е готово за използване, индикатора ще премигва плавно.

Bluetooth предавателя в очила е приложим да работи с вички
модели микрослушалки които са електрически захранвани.
Очилата са съвместими с всеки модел телефон с .

Всеки един комплект съдържа следните компоненти:
очила

калъф за очила
кабел за зареждане

очила кабел

bluetooth

1 x bluetooth 
1 x 
1 x USB 

Bluetooth           USB 

 Целия контрол и предавателя са в лявата рамка

Bluetooth контролер 
Bluetooth индикатор

Слот за зареждане &
Микрофон

Лява рамка на bluetooth очилата

1> Bluetooth индикатор
2> Bluetooth контролер
3> Слот за зареждане

         свържете към USB
         порта на компютъра
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Често задавани въпроси

В. Защо устройството спря да работи?
О. Проверете дали телефона е в режим на разговор.
    Проверете дали у-вото е свързано с телефона и дали
    у-вото е в списъка с у-ва в bluetooth на телефона.
    Проверете дали е заредена батерията и дали у-вото 
    е включено.

В. 
О. 

 

Защо bluetooth у-вото губи връзка с телефона?
Провере дали bluetooth на очилата се е изключил.  

    Проверете дали bluetooth на телефона се е изключил. 
    Уверете се, че очилата са в радиус 10 метра от телефона.

Информация за батерията

Bluetooth предавателя в очила е с вградена презареждаща батерия. Пълния капацитет на батерията може да се
използва след 2 или 3 пълни цикъла на заряд и разряд. Батерията може да се зарежда стотици пъти, но евентуално
батерията след време ще спре да функционира.

За презареждане използвайте само зарядното от комплекта. Не оставяйте на зарядно химикала след като е заредено,
защото така се съкращава живота на батерията. Ако не използвате дълго време химикала, батерията му ще се изтощи.

Операции с Bluetooth предавателя в очила

Светещи индикации

Свети в червено като е 
на зарядно

Зареждане на батерията

Свети в синьо като е на 
зарядно

Батерията е заредена

Не свети Батерията е изхабена

Свети постоянно в синьо В режим на ауторизация

2 бързи премигвания Успешна ауторизация

Бавно премигва Свързан е към телефона

Гаранция

Предавателя е с 6 месеца гаранция от дата на доставка.

Гаранцията отпада в следните случаи:
1> Грешна употреба довела повреда на устройството
2> Устроството е намокрено или счупено
3> Устройството е отваряно
4> С устройството е оперирано със сила
5> Изминал е гаранционния срок от дата на доставяне

Ушен к-л

Тъпънче

Поставете 
слушалката 
хоризонтално
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Bluetooth предавател в очила

Гласово набиране Натиснете държача и изговорете името след зигнала

Край на разговор Натиснете държача на химикала

Приемане на разговор Натиснете държача на химикала

Отказ на разговор Натиснете държача на химикала два пъти

Пренабиране на последния набран номер Натиснете и задръще държача докато чуете бип

Прехвърляне на разговор от тел. към предавателя Натиснете държача за 2 секунди
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