
Bluetooth предавател тип огърлица

Бързи стъпки

Стъпка 1> Презаредете батерията, около 2 часа

За презареждане, погледнете снимката от дясно.
Индикатора ще свети в синьо докато се зарежда.
След като се зареди, индикатора ще спре да свети.

Note: Bluetooth не може да се използва, докато се зарежда.
          За пълен заряд са необходими около 2 часа.

Стъпка 2> Свързване на bluetooth с мобилния телефон

А. Подготовка за режим на ауторизиране на Bluetooth предавателя
    I. Когато Bluetooth устройството е в изключен режим, натиснете и задръжте Bluetooth контролера за 6-10 секунди,
        индикатора ще премигне, но ще продължите да държите копчето докато индикатора светне в постоянно синьо.
    II. Ако Bluetooth е пуснат или индикатора премигва, изключете Bluetooth и след това повторете горната стъпка.
Б. Ауторизиране на Bluetooth предавателя с мобилния телефон.
    I. Отидете до опциите на bluetooth в мобилния Ви телефон и започнете да търсите за ново устройство.
    II. Изберете ново устройство  “H500" или “Motorola H500" след това натиснете  “OK” или “YES”
    III. Въведете парола “0000" и натиснете  “OK”.
    След успешна ауторизация, индикатори ще се смени от постоянно на мигащо синьо.

Забележка: В мобилния телефон функциите принципно са изключени.
                    Моля проверете си кърководството за употреба на вашия телефон.

Стъпка 3> Тестване и използване

Поставете предавателя както е показано на снимката.
Сложете батерията в слушалката и е пъхнете в ухото.
Свържете се с избрания от вас номер и проводете разговор.
Вие ще чуете глас от микрослушалката след като се свържете.

Стъпка 4> Включване и изключване на Bluetooth предавателя
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 бързо и се изключи.
Включване – Натиснете и задръжте bluetooth контролера докато индикатора премигне.

Забележка: За да ползвате предавтеля отново, моля включете bluetooth в мобилния  телефон и включете предавателя.  
                    Ако телефона не се свръже с предавателя автоматично, моля повторете стъпка 2 и ги ауторизирайте отново.

bluetooth  

Bluetooth предавателя е приложим да работи с вички модели
микрослушалки които са електрически захранвани.

Всеки Bluetooth комплект съдържа следните компоненти:
1 x Bluetooth предавател
1 x USB захранващ адаптор
1 x USB кабел за зареждане
1 x Черно калъфче за съхранение
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Често задавани въпроси

В. Защо моят телефон не може да намери Bluetooth предавателя?
О. Обедете се, че предавателя е в режим на ауторизация. Индикатора ще свети в постоянно синьо ако е в режим.

В. Моя предавател работеше преди, но сега спря да работи.
О. Обедете се, че предавателя е свързан с мобилния телефон и bluetooth на мобилния телефон е включен.
    Ако телефона няма проблем, моля изключете предавателя и го свръжете отново с телефона..
    Ако предавателя работи няколко секунди и след това прекъсне връзката към телефона, моля изключете
    предавателя и го презаредете.

Операции с Bluetooth предавателя

Светещи индикации

Гласово набиране Натиснете контролера и кажете името след сигнала

Край на разговор Натиснете еднократно контролера

Приемане на разговор Натиснете еднократно контролера

Отказ на разговор Натискате, задържате контролера докато чуете звук

Пренабиране на последния набран номер Натискате, задържате контролера докато чуете звук

Приемана на втори входящ разговор Натискате и задържате контролера

Смяна между два активни разговора Натискате и задържате контролера

Приемане на трети входящ разговор Натискате, задържате двата бутона за звук

Поставяне входящия разговор на изчакване Натискате, задържате контролера докато чуете звук

Прехвърляне разговор от телефона към предавателя Натиснете контролера

Включване или изключване на светещия индикатор Натискате и задържате индикатора за 3-4 секунди

Спиране или пускане на микрофона Натискате едновременно двата бутона за звук

Постоянно свети докато 
се зарежда предавателя

Зареждане на батерията

Спира да свети Батерията е заредена

Не свети Батерията е изхабена

Свети постоянно В режим на ауторизация

10 бързи премигвания Ауторизац. е успешна

Бавно премигва Свързан е към телефона

Бързо премигва В режим на готовност

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> Примката е прекъсната
5> Изминал е гаранционния срок от дата на доставяне
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