
Hands free “Neptun”

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες

1. Πλήκτρο μείωσης της έντασης
2. Πλήκτρο αύξησης της έντασης
3. Πλήκτρο ενεργοποίησης /

απενεργοποίησης (ON/OFF)
4. Βύσμα DC
5. Ενσωματωμένο μικρόφωνο
6. LED
7. Ηχείο
8. Πορτάκι μπαταρίας
9. Κλιπ ηλιοπροστασίας

Πλήκτρο μείωσης έντασης
 Επανάκληση του τελευταίου αριθμού
 Έλεγχος της έντασης

Πλήκτρο αύξησης έντασης
 Για έλεγχο της έντασης
 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης του μικροφώνου

Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (On/Off) μπορείτε να:
 Ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την συσκευή
 Συγχρονίσετε την συσκευή με το κινητό τηλέφωνο
 Απαντήσετε σε μια νέα κλήση
 Απορρίψετε μια κλήση
 Κάνετε ένα νέο τηλεφώνημα με φωνητική κλήση

Βύσμα DC
Χρησιμεύει σαν βύσμα ενέργειας για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή παρέχει ενέργεια στο car kit όταν ο
φορτιστής αυτοκινήτου έχει συνδεθεί στο αυτοκίνητο

Περιεχόμενα της συσκευασίας

Αξεσουάρ
1 φορτιστής αυτοκινήτου

3 x AA επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Πρέπει μόνο να
«πιάσετε» το car kit με το κλιπ της ηλιοπροστασίας.

Συγχρονισμός του Hands – free Car Kit με το κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth.

Θέστε το Hands – free Car Kit σε λειτουργία συγχρονισμού.
Μόλις το Hands – free Car Kit απενεργοποιηθεί, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ON/OFF για 8
δευτερόλεπτα. Στα πρώτα τέσσερα δευτερόλεπτα, ένας χαμηλός τόνος και στην συνεχεία ένας υψηλός
υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Την ίδια στιγμή το πράσινο LED ανάβει για ένα
δευτερόλεπτο. Στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα, ένας υψηλός τόνος ακούγεται. Τότε το κόκκινο και το
πράσινο LED ανάβουν με εναλλαγή, στοιχείο που δείχνει ότι το Hands – free Car Kit βρίσκεται σε
λειτουργία συγχρονισμού.
Σημείωση: εάν θέλετε να θέσετε το Hands – free Car Kit εκτός λειτουργίας, παρακαλώ πιέστε το πλήκτρο
ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.

Θέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε λειτουργία συγχρονισμού
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου του κινητού σας τηλεφώνου για να ξεκινήσετε την διαδικασία
συγχρονισμού. Συνήθως αυτό γίνεται με το να μεταβείτε στο μενού εγκατάστασης ή σύνδεσης και τότε να
επιλέξετε τις εντολές για εντοπισμό Bluetooth συσκευών.
Το Bluetooth μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για την δημιουργία σύνδεσης.
Η οθόνη του τηλεφώνου δείχνει ότι έχει βρει μια νέα συσκευή “BT77R” και σας ρωτάει εάν θέλετε να γίνει
συγχρονισμός. Το κινητό τηλέφωνο θα σας ζητήσει έναν κωδικό πρόσβασης ή PIN, και στην συνέχεια
μπορείτε να εισάγετε την ακολουθία “0000”. Η διαδικασία συγχρονισμού τότε θα ξεκινήσει. Το πράσινο
LED ανάβει κάθε 3 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας επιτυχημένο συγχρονισμό.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης
Όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ένας ήχος από το Hands – free Car Kit. Πιέστε το πλήκτρο
ON/OFF και απαντήστε στην κλήση. Το πράσινο LED θα συνεχίσει να ανάβει 1 φορά ανά δευτερόλεπτο όσο
η κλήση είναι σε εξέλιξη.

Τερματισμός μια κλήσης
Όταν μια κλήση είναι σε εξέλιξη στο Hands – free Car Kit, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF και η κλήση θα
τερματιστεί. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το πράσινο LED θα ανάβει κανονικά.

Απόρριψη μιας κλήσης
Όταν ακούγεται ήχος από το Hands – free Car Kit, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μέχρι να ακούσετε έναν
αργόσυρτο τόνο.

Σίγαση του μικροφώνου
Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά την διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο «αύξησης της
έντασης» για περίπου 2 δευτερόλεπτα και ένας ήχος σας υποδεικνύει ότι το μικρόφωνο έχει
απενεργοποιηθεί. Ένας περιοδικός ήχος ακούγεται όταν η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη

Απενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης
Όταν το μικρόφωνο έχει απενεργοποιηθεί, πιέστε το πλήκτρο «αύξησης της έντασης» για περίπου 2
δευτερόλεπτα. Τότε θα τερματιστεί η λειτουργία σίγασης και ο περιοδικός τόνος θα σταματήσει.

Επανάκληση τελευταίου αριθμού
Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού πιέστε το πλήκτρο «μείωσης της έντασης» για 2 δευτερόλεπτα.
Σύντομοι, χαμηλοί τόνοι δείχνουν προσπάθεια επανάκλησης.

Πραγματοποίηση τηλεφωνήματος μέσω φωνητικής κλήσης
Όταν χρησιμοποιείτε ένα Bluetooth κινητό τηλέφωνο: πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο Hands – free Car
Kit.

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φωνητικής κλήσης έχει εγκατασταθεί σωστά στο κινητό
τηλέφωνο και είναι εντός του εύρους του Hands – free Car Kit.

Πραγματοποίηση της κλήσης
Μετά τον ήχο στο Hands – free Car Kit, μπορείτε να κάνετε μια φωνητική κλήση λέγοντας το όνομα του
ατόμου στο Hands – free Car Kit. Η κλήση θα πραγματοποιηθεί σε λίγα δευτερόλεπτα.


