
Индуктивния предавател се използва да изпраща звукови сигнали до микрослушалката и осъществява 
връзката между микрослушалката и мобилния телефон.

Всеки предавател е опакован в предпазващ плик и
съдържа следните предходници:

1х 2.5мм стерео жак
1х 3.5мм стерео жак
1х Nokia широката букса, тип гребенче

Описание на предавателя

Примка на предавателя

Сложете примката близо до ухото и микрофона на подходяща позиция. 

Ако се нуждаете от по-силен сигнал, моля поставете примката както е показано
на Вариант 1/2 на снимката.

[ Нормално ]  [ Вариант 1/2]

Свързване с мобилния телефон

Предавателя е снабден с 2.5мм стерео жак, но към комплекта има допълнително 
три предходника - 2.5мм стере жак, 3.5мм стерео жак и Nokia широката букса.

Пъхнете жака в отсега на телефона за слушалки, след това потвърдете предавателя
в мобилния телефон, че е активно хандфрее устройство. Ако телефона него открие,
пробвайте с друг вид предходник.

Ако телефона не намери или не сработи правилно с всички видове предходници,
най-вероятно телефона не е съвместим с предавателя и пробвайте с друг вид телефон.

Използване на предавателя с микрослушалка

Сега можа да сложите батерия на микрослушалката и да е поставите в ухото.
Имайте в предив, че колкото е пo-близо примката до слушалката, толкова 
по-силен звук и сигнал ще излъчи микрослушалката.

Наберете или пуснете музка от телефона, сега трябва да чуете звук от слушалката.

Схема на жака

В снимката по-долу е показано схемата на жак-а. Ако се нуждаете от друг вид
предходник, тази схема може да ви ориентира за изискванията да бъде съвместим 
предавателя с вашия вид предходник.

Стандартната гаранция на предавателя е 6 месеца от дата на получаване. Гаранцията ще бъде невалидна в следните случаи:
1. Изтекъл е срока на валидност. 2. Отварян или модифициран е предавателя.   3. Други видове повреди допринесли до дефектиране на продукта.

В: Защо звука е слаб?
О: Моля поставете предавателя както е показано на стъка II.
    Проверете дали телефона ви е съвместим с предавателя.

В: Защо не мога да използвам моя билен телефон?
О: Много мобилни телефони използват 2.5мм/3.5мм стерео
    жак, но предавателя, не е съвместим с висчки телефони.
    Предавателя не е съвместим на 100% със всички видове
    мобилни телефони със 2.5мм/3.мм стерео жак.
    Съвместим е на 100% със Nokia широката букса.

В: Трябва ли да използвам батерии с предавателя?
О: Не, предавателя не изисква батерии за да се използва.
    Предавателя се захранва от мобилния телефон.

В: Как да увелича силата на звука?
О: Пробвайте да поставите предавателя както е показано на 
    вариант 1/2.

В: Сигнала отслабва ли когато предавателя е под дрехите?
О: Сигнала на предавателя не се влия е от дрехите и може
    да се носи под дрехите.
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