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Επισκόπηση του Hama Titan

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ακουστικό, απαντάει κλήσεις, ολοκληρώνει κλήσεις
2. Κουμπί για αύξηση έντασης ήχου Αυξάνει την ένταση του ήχου
3. Κουμπί για μείωση έντασης ήχου Μειώνει την ένταση του ήχου
4. Κουμπί σίγασης Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εάν θέλετε ο συνομιλητής να μην ακούει τη φωνή σας.
5. Σημείο φόρτισης Φόρτιση του προϊόντος
6. Μικρόφωνο
7. Αποδέκτης
8. Δείκτης φόρτισης Επιβεβαιώνει τη λειτουργία της φόρτισης
9. Δείκτης λειτουργίας Επιβεβαιώνει τη λειτουργία του προϊόντος

Προδιαγραφές
Ακουστικό: Ο χρόνος φόρτισης είναι γύρω στις δυόμισι ώρες. Ο χρόνος αναμονής είναι έως 100 ώρες.
Ο χρόνος ομιλίας μπορεί να είναι έως 4 ώρες.
Ολόκληρη η μονάδα ( Ακουστικό & Βάση ηχείου): Ο χρόνος φόρτισης είναι γύρω στις 4 ώρες ( Εάν και το ακουστικό και η βάση χρειάζονται επαναφορτίσει,
παρακαλώ φορτίστε τη βάση για 5 λεπτά πριν ξεκινήσετε να φορτίζετε και τα δύο). Ο χρόνος αναμονής είναι έως 200 ώρες. Ο χρόνος ομιλίας είναι έως 6 ώρες.

Χρήση του Hama Titan

Φόρτιση Μπαταρίας
Το Hama Titan είναι δυνατόν να φορτιστεί με τρεις τρόπους:

Α) Φόρτιση του Hama Titan με προσαρμογέα ρεύματος
Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος με το ένα τελείωμα του καλωδίου USB. Εισάγετε το άλλο τελείωμα του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης του Hama
Titan. Τοποθετείστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μία πρίζα στο σπίτι, στο γραφείο ή σε άλλα μέρη.
Την ίδια στιγμή ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan φωτίζει που σημαίνει ότι το Hama Titan έχει συνδεθεί σωστά και η φόρτιση ξεκινάει. Μόλις η φόρτιση
ολοκληρωθεί, ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan θα σβήσει. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα και η φόρτιση θα σταματήσει.

Β) Φόρτιση του Hama Titan με προσαρμογέα αυτοκινήτου
Συνδέστε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου με το ένα τελείωμα του καλωδίου USB. Εισάγετε το άλλο τελείωμα του καλωδίου USB στην υποδοχή φόρτισης του
Hama Titan. Τοποθετείστε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου. Την ίδια στιγμή ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan φωτίζει
που σημαίνει ότι το Hama Titan έχει συνδεθεί σωστά και η φόρτιση ξεκινάει. Μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί, ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan θα σβήσει.
Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα αυτοκίνητου από την υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου και η φόρτιση θα σταματήσει.

Γ) Φόρτιση του Hama Titan με βάση ηχείου
Τοποθετείστε το ακουστικό στη βάση ηχείου. Την ίδια στιγμή ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan φωτίζει που σημαίνει ότι το Hama Titan έχει συνδεθεί σωστά
και η φόρτιση ξεκινάει. Μόλις η φόρτιση τελειώσει, ο δείκτης φόρτισης του Hama Titan θα σβήσει. Το ακουστικό μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί. Σημείωση:
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Hama Titan και κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Hama Titan
Ενεργοποίηση: Συνεχές πάτημα του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών μέχρις ότου ο μπλε δείκτης να αναβοσβήσει και το ακουστικό κάνει μπιπ δυο φορές.
Ύστερα αφήστε το κουμπί. Το ακουστικό έχει ενεργοποιηθεί.
Απενεργοποίηση: Συνεχές πάτημα του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών μέχρις ότου ο κόκκινος δείκτης να αναβοσβήσει γρήγορα και το ακουστικό κάνει μπιπ
δυο φορές. Ύστερα αφήστε το κουμπί. Το ακουστικό έχει απενεργοποιηθεί.

Συντονισμός του Hama Titan με ακουστικό Bluetooth
Προτού χρησιμοποιήσετε το Hama Titan, βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένο με το ακουστικό Bluetooth ή με άλλες συσκευές Bluetooth.

Πριν ξεκινήσετε το συντονισμό βεβαιωθείτε ότι το Hama Titan είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα μέχρις
ότου ο κόκκινος και ο μπλε δείκτης να αναβοσβήνουν εναλλάξ. Αυτό σημαίνει πως το Hama Titan είναι σε διαδικασία συντονισμού. Σημείωση: Θα διαπιστώσετε
ότι ο μπλε δείκτης θα αναβοσβήσει πρώτος πριν τον κόκκινο. Τα μπλε φώτακια αναβοσβήνουν εναλλάξ, που σημαίνει ότι το Hama Titan έχει ενεργοποιηθεί.
Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρις ότου τα φωτάκια να αναβοσβήνουν εναλλάξ και τα ακουστικά να κάνουν μπιπ τρεις φορές. Η
αναζήτηση συσκευής Bluetooth μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης, η οθόνη του ακουστικού θα εμφανίσει το όνομα της συσκευής Bluetooth η οποία βρέθηκε.
Παρακαλώ επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί ‘select’ για να επιβεβαιώσετε. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό αναγνώρισης. Πατήστε
‘0000’ και ύστερα πατήστε το κουμπί επιβεβαίωσης. Τώρα, το ακουστικό σας ξεκινάει το συντονισμό με το Hama Titan. Ένα μπλε φως θα ανάψει αντί του
κόκκινου και μπλε φώτα θα αναβοσβήνουν εναλλάξ εφόσον ο συντονισμός έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Σημείωση 1η: Το ακουστικό σας δε θα εντοπίσει το Hama Titan εάν αυτός δεν βρίσκεται σε λειτουργία συντονισμού. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε ελέγξτε αν το
Hama Titan βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού ή όχι πριν το συντονισμό.
Σημείωση 2η: Αν ο συντονισμός δεν έχει επιτευχθεί μετά από περίπου ένα λεπτό, το ακουστικό αυτόματα θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.
Σημείωση 3η: Ο συντονισμός είναι απαραίτητος καθώς πιστοποιεί την ασφάλεια της επικοινωνίας.

Απάντηση εισερχόμενης κλήσης
Προτού χρησιμοποιήσετε το Hama Titan για να απαντήσετε σε μία εισερχόμενη κλήση, βεβαιωθείτε ότι το Hama Titan είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό σας ή
ότι το ακουστικό σας έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες συντονισμού με το Hama Titan και ότι αυτές οι δύο συσκευές βρίσκονται σε λειτουργική απόσταση.
Όταν πραγματοποιείται μία εισερχόμενη κλήση ο ήχος κλήσης ακούγεται από το Hama Titan και από το ακουστικό σας και ένας μπλε δείκτης αναβοσβήνει
γρήγορα. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ώστε να απαντήσετε στην κλήση. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη απάντηση στο
ακουστικό σας, το Hama Titan θα απαντήσει αυτόματα στην κλήση χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Εάν το Hama Titan είναι
απενεργοποιημένο ενώ πραγματοποιείται μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε για αρκετή ώρα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών προκειμένου να το ενεργοποιήσετε
και αμέσως μετά ξαναπατήστε το σύντομα για να απαντήσετε στην κλήση.
Σημείωση 1η: Μερικά είδη ακουστικών δεν ηχούν, παρ’ όλα αυτά το Hama Titan χτυπάει όταν πραγματοποιείται μία εισερχόμενη κλήση. Απλά πατήστε το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να απαντήσετε στην κλήση.
Σημείωση 2η: Μερικά είδη ακουστικών ηχούν (π.χ. ο Sony Ericsson P800), παρ’ όλα αυτά το Hama Titan δε χτυπάει όταν πραγματοποιείται μία εισερχόμενη
κλήση. Απλά πατήστε σύντομα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να απαντήσετε στην κλήση όταν το ακουστικό ηχεί.

Σίγαση
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1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης πατήστε και κρατήστε το κουμπί σίγασης μέχρις ότου να ακούσετε έναν ήχο. Το μικρόφωνο θα βρίσκεται σε λειτουργία σίγασης
και ο άλλος ομιλητής δε θα μπορεί να ακούσει τη φωνή σας. Σε μία τέτοια περίσταση ενδέχεται να ακούτε ‘toots’ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την κανονική λειτουργία του μικροφώνου πατήστε το κουμπί σίγασης.
Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μόνο το ακουστικό θα επιτύχετε αυτή τη λειτουργία πατώντας τα κουμπιά αύξησης έντασης ήχου και μείωσης
έντασης ήχου ταυτόχρονα.

Απόρριψη μίας εισερχόμενης κλήσης
Εάν χρησιμοποιείτε το Hama Titan μπορείτε να απορρίψετε μία κλήση με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
-Συνεχόμενο πάτημα του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών στο Hama Titan μέχρις ότου να ακούσετε ένα ‘toot’.
-Πατήστε το κουμπί τέλους κλήσης στο ακουστικό σας.
-Αυτόματη αποσύνδεση κλήσης εάν ο δυνατός χρόνος αναμονής κλήσης ξεπεραστεί.

Προώθηση Κλήσης
1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να την προωθήσετε από το Hama Titan στο ακουστικό σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

-Συνεχής πάτημα του κουμπιού μείωσης έντασης ήχου στο Hama Titan μέχρι να ακούσετε δύο ‘beeps’.
-.Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία στο ακουστικό σας.
- Απενεργοποιώντας κατευθείαν το Hama Titan.

2. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, εάν επιθυμείτε να προωθήσετε την κλήση από το ακουστικό πίσω στο Hama Titan παρακαλώ πατήστε συνεχόμενα το κουμπί
μείωσης έντασης ήχου στο Hama Titan μέχρι να ακούσετε δύο beep ή χρησιμοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία στο ακουστικό σας. Εάν το Hama Titan είναι
απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, ενεργοποιήστε τον και πατήστε σύντομα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μεταφέρετε την κλήση
από το ακουστικό στο Hama Titan.
Σημείωση: Οι λειτουργικές διαδικασίες αυτής της λειτουργίας ποικίλλουν ανάλογα με τις διαφορετικές μάρκες των ακουστικών.

Προσαρμογή Έντασης Ήχου
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου μέσω των κουμπιών προσαρμογής έντασης ήχου.
Πατήστε το κουμπί αύξησης έντασης ήχου για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
Πατήστε το κουμπί μείωσης έντασης ήχου για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
Σημείωση 1η: Κάθε φόρα που θα πατάτε το κουμπί έντασης ήχου θα ακούγεται ένας σύντομος ήχος. Η ένταση αυτού του ήχου θα αυξάνει ή θα μειώνει ενώ
πατάτε τα κουμπιά έντασης ήχου.
Σημείωση 2η: Παρακαλώ εναρμονίστε το Hama Titan σε μία επιθυμητή ένταση μεταξύ μέγιστου και ελάχιστου.
Σημείωση 3η: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά έντασης ήχου του ακουστικού σας ώστε να προσαρμόσετε τον ήχο του Hama Titan.

Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας
Όταν ένα κόκκινο φως αναβοσβήνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια την οποία η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, το Hama Titan χρειάζεται
επαναφορτίσει.

Σημαντικές Πληροφορίες
 Μπαταρία
1. Εάν χρησιμοποιείτε το Hama Titan για πρώτη φορά, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως για τουλάχιστον 3 ώρες.
2. Συντήρηση μπαταρίας: Μόνο κάποιος ειδικός μπορεί να αλλάξει τη μπαταρία
Εάν το Hama Titan δεν έχει χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι το επαναφορτίζεται ανά δύο μήνες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη
φωτιά εξαιτίας του κινδύνου της έκρηξης.

 Παροχή Ενέργειας
1. Ένας εναλλακτικός προσαρμογέας ενέργειας μπορεί μόνο να συνδεθεί με συμβατή πηγή ενέργειας.
2. Κρατήστε τον προσαρμογέα, όχι το καλώδιο, όταν απομακρύνετε τον προσαρμογέα από την υποδοχή ενέργειας.
3. Μη ρίχνετε υγρό σπρέι ή απολυμαντικό σπρέι απευθείας στην επιφάνεια του Hama Titan. Ψεκάστε με το απολυμαντικό πάνω σε ένα μαλακό ύφασμα και
ύστερα καθαρίστε το Hama Titan με το ύφασμα αυτό. Διακόψτε τη λειτουργία της φόρτισης και απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν καθαρίζετε το Hama
Titan.


