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Ευχαριστούμε που προμηθευτήκατε το ‘BTH-170’ ακουστικό Bluetooth. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών θα σας βοηθήσει
να ξεκινήσετε και να εκμεταλλευτείτε τα μέγιστα τη χρήση του ακουστικού σας.
Χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε μπορεί να σας μειώσει την προσοχή και να αυξηθούν οι πιθανότητες κάποιου ατυχήματος. Εάν οι
συνθήκες οδήγησης το απαιτούν (όπως κακοκαιρία, παρουσία παιδιών στο αυτοκίνητο, δύσκολες συνθήκες δρόμου), βγείτε εκτός δρόμου και
σταθμεύστε προτού πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε κλήσεις του κινητού σας τηλεφώνου. Επίσης, προσπαθήστε να διατηρήσετε μικρές συνομιλίες,
μην κρατάτε σημειώσεις και μη διαβάζετε έγγραφα. Πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια και να ακολουθείτε την τοπική νομολογία.

Σχετικά με το ‘BTH-170’
1. Φωτεινός δείκτης
Το μπλε επιδεικνύει λειτουργίες (συντονισμού, δράσης ή αναμονής) και φόρτιση μπαταρίας
Το κόκκινο επιδεικνύει χαμηλό επίπεδο μπαταρίας

2. Ένταση πάνω (+), ένταση κάτω (-)
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Κουμπί απάντησης/ τέλους κλήσης

- πατήστε το για την ενεργοποίηση του ακουστικού
- πατήστε και κρατήστε το για την απενεργοποίηση του ακουστικού
- πατήστε το ελαφρά για να απαντήσετε ή να ολοκληρώσετε μία κλήση
- πατήστε αυτό και πατήστε ταυτόχρονα το ένταση πάνω (+) κουμπί για να θέσετε το ακουστικό στη λειτουργία συντονισμού

5. Ακουστικό το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και στο αριστερό αυτί

Τι μπορεί να κάνει το ακουστικό σας
Το ‘BTH-170’ σας επιτρέπει να κάνετε τα παρακάτω:
 Απάντηση κλήσεων
 Φωνητική Κλήση
 Τέλος κλήσεων
 Επανάκληση τελευταίου αριθμού
 Απόρριψη κλήσεων

Χαρακτηριστικά
 Έως 6 ώρες διάρκεια κλήσης και έως 110 ώρες αναμονής
 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα φόρτισης από προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου
 Βάρος: 16 γρ
 Δυνατή απόσταση λειτουργίας: έως 33 πόδια/ 10 μέτρα
 προφίλ ‘Ακουστικά (Headset)’ και ‘Hands Free’
 προδιαγραφές Bluetooth: έκδοση 1,2

Αλλάξτε το ακουστικό σας
Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό σας είναι πλήρως φορτισμένο πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε.
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Συντονίστε το με το τηλέφωνο σας
Πριν χρησιμοποιήσετε το ‘BTH-170’ είναι απαραίτητο να το συντονίσετε με το κινητό σας:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συντονισμού του ακουστικού. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι ενεργό. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί απάντησης/
τέλους κλήσης και το ένταση πάνω (+) κουμπί, έως ότου γίνει μπλε η ένδειξη Bluetooth.

2. Βάλτε το Bluetooth του τηλεφώνου σας να αναζητήσει το ‘BTH-170’.
Ακολουθείστε τον οδηγό χρήσης του κινητού σας. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει να μεταβείτε σε ένα μενού ‘εγκατάστασης’, ‘σύνδεσης’ ή ‘Bluetooth’
στο κινητό σας τηλέφωνο και επιλέξτε την επιλογή ‘αναζήτηση’ ή ‘προσθήκη’ μίας συσκευής Bluetooth.

3. Το κινητό σας τηλέφωνο θα εντοπίσει το ‘BTH-170’.

Ποια είναι η σημασία των φωτεινών ενδείξεων
Μπλε φως που αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο: εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μίας κλήσης
Μπλε φως που αναβοσβήνει ανά τρία δευτερόλεπτα: εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής (standby)
Κόκκινο φως που αναβοσβήνει: εξάντληση μπαταρίας
Σταθερό μπλε φως: φόρτιση
Σβήσιμο μπλε φωτός: πλήρης φόρτιση
Σταθερό μπλε φως: κατά τη λειτουργία συντονισμού

Εντοπισμός και επισκευή βλαβών και συχνή διατύπωση ερωτήσεων
Ακούω ήχους τριξίματος
Για την καλύτερη ποιότητα ήχου πάντα να φοράτε το ακουστικό από την ίδια μεριά του σώματός σας από την οποία βρίσκεται και το κινητό σας
τηλέφωνο.
Δε μπορώ να ακούσω τίποτα από το ακουστικό μου

 Αυξήστε την ένταση του ακουστικού σας
 Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό σας είναι συντονισμένο με το κινητό σας τηλέφωνο
 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό – εάν δεν είναι, πραγματοποιήστε τη σύνδεση είτε από το μενού
Bluetooth του κινητού σας είτε πατώντας το κουμπί απάντησης τέλους κλήσης, ακολουθείστε τη διαδικασία συντονισμού

Έχω πρόβλημα στο συντονισμό του ‘BTH-170’ με το κινητό μου:
1. Ίσως έχετε διαγράψει το συντονισμό με το ακουστικό από το κινητό σας τηλέφωνο. Ακολουθείστε τις οδηγίες συντονισμού.
2. Έχετε τη δυνατότητα να συντονίσετε το ‘BTH-170’ με το πολύ τέσσερα διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή συσκευές Bluetooth. Εάν το ακουστικό σας
είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή μια άλλη συσκευή Bluetooth, αποσυνδέστε το ‘BTH-170’ από το κινητό τηλέφωνο το οποίο
χρησιμοποιήθηκε τελευταίο, από το μενού εγκατάστασης του τηλεφώνου.

Φροντίζοντας το ακουστικό σας
3. Πάντα να αποθηκεύετε το ‘BTH-170’ απενεργοποιημένο και ασφαλώς προστατευμένο.
4. Αποφύγετε να το αποθηκεύσετε σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 60°C / 134°F) – όπως για παράδειγμα σε ένα θερμό όχημα ή να
έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. (Η αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση του και να μειώσει τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας).

5. Μην εκθέτετε το ακουστικό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του στη βροχή ή σε άλλα υγρά.

Εγγραφή και πιστοποίηση ασφάλειας / Γενικές Πληροφορίες
Αυτή η συσκευή φέρει το σήμα της πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει η ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής ένωσης (TTE 1999/5/EC).Η
Hama GmbH & Co KG πιστοποιεί ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στις βασικές απαιτήσεις και άλλες παρόμοιες οδηγίες και νομολογίες σύμφωνα με τη
γραμμή οδηγιών 1999/5/EC. Θα βρείτε την πιστοποίηση αυτής της συμφωνίας στην ιστοσελίδα του Internet http://www.hama.de.


