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Χαρακτηριστικά ακουστικού

Το ακουστικό μπορεί να φορεθεί και στα δυο αυτιά. Απλά βάλτε το γάντζο του ακουστικού
στην επιθυμητή πλευρά.

Φορτίζοντας τη μπαταρία
Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό φορτίστε την μπαταρία. Για να αλλάξετε τη μπαταρία:

1. Συνδέστε τον AC αντάπτορα σε μια ηλεκτρική πρίζα.
2. Τοποθετήστε τον αντάπτορα σε μια είσοδο φόρτισης (βλ. κάτω).

3. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το μπλε LED που ανάβει θα μείνει ανοιχτό. Μπορείτε
έπειτα να βγάλετε τον αντάπτορα από το ακουστικό και να τον αποσυνδέσετε από
την ηλεκτρική πρίζα.

4. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Ανοίγοντας ή κλείνοντας το ακουστικό
Για άνοιγμα:
Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ομιλίας για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το μπλε LED να ανάψει
Για κλείσιμο:
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ομιλίας για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το πορτοκαλί LED
αναβοσβήσει.



Διαδικασία συγχρονισμού
Το ακουστικό B-Speech Imos Bluetooth® πρέπει να συγχρονιστεί με το κινητό σας τηλέφωνο
πριν χρησιμοποιηθεί. Αυτή η διαδικασία αποτελείται από δυο μέρη: Η μια διεξάγεται πάνω
στο ακουστικό και η άλλη πάνω στο κινητό τηλέφωνο. Σημειώνεται ότι διαφορετικά κινητά
τηλέφωνα χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο για να περάσουν στη διαδικασία συντονισμού.

Συγχρονίζοντας το ακουστικό B-Speech Imos Bluetooth®:
1. Με το ακουστικό σας κλειστό, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ομιλίας για 6

δευτερόλεπτα. Το LED θα εναλλαχθεί απότομα μεταξύ πορτοκαλί και μπλε, το οποίο
δείχνει ότι το ακουστικό είναι σε κατάσταση συντονισμού.

2. Χρησιμοποιήστε το μενού του τηλεφώνου σας, για να βρείτε Bluetooth® ακουστικές
συσκευές. Το τηλέφωνο πρέπει να δείχνει ότι βρήκε το ακουστικό «B-Speech Imos
Bluetooth®».
Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να συντονίσετε το κινητό σας τηλέφωνο και το ακουστικό. Αν
δεν είστε βέβαιος πώς να περάσετε τη διαδικασία συντονισμού στο κινητό σας
τηλέφωνο, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη του.

3. Όταν σας ζητηθεί ο κωδικός pin, πατήστε: «0000». Το κινητό σας θα επιβεβαιώσει ότι
ο συντονισμός έχει επιτύχει.

Σημείωση: Συνήθως υπάρχει ένα χρονικό όριο για να συντονίσετε δυο συσκευές, για
παράδειγμα 2 λεπτά.

Τηλεφωνική κλήση

Πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση από το κινητό τηλέφωνο
Ενώ το τηλέφωνό σας είναι συντονισμένο με το ακουστικό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση με τον ίδιο τρόπο όπως συνήθως. Η
μοναδική διαφορά θα είναι ότι θα χρησιμοποιείτε την λειτουργία του ακουστικού και του
μικροφώνου, του ακουστικού αντί του τηλεφώνου.

Πραγματοποιώντας φωνητική κλήση μέσω του ακουστικού
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του ακουστικού σας, το κινητό σας
θα πρέπει να υποστηρίζει την φωνητική κλήση και θα πρέπει να έχει αποθηκευμένες
φωνητικές κλήσεις.

Χρήση φωνητικής κλήσης:
1. Ανοίξτε το ακουστικό και συντονίστε το με το κινητό σας τηλέφωνο, αν αυτό δεν είναι

ήδη συγχρονισμένο.
2. Πατήστε το κουμπί μείωσης του ήχου μέχρι 3 δευτερόλεπτα
3. Θα ακούσετε έναν μικρό ήχο. Πείτε τη φωνητική κλήση αμέσως.
4. Το κινητό σας θα πραγματοποιήσει την κλήση.

Επανάκληση τελευταίας κλήσης
Ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής (έτσι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες),
πατήστε το πλήκτρο ομιλίας 3 φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Το κινητό σας τηλέφωνο
επιλέγει τώρα να καλέσει την τελευταία κλήση.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία, πραγματοποιείται μόνο σε Bluetooth® κινητά τηλέφωνα, τα
οποία υποστηρίζουν Hands-free προφίλ.

Απαντώντας μια κλήση
Όταν κάποιος σας καλεί, ένας τόνος θα ηχήσει στο ακουστικό σας. Για να απαντήσετε στην
κλήση, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας.
Σημείωση: Μπορείτε να θέσετε το ακουστικό σας ώστε να απαντάει αυτόματα στις κλήσεις,
αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο ομιλίας. Ανατρέξτε στον οδηγό
χρήστη του κινητού σας για περισσότερες πληροφορίες.

Εναλλαγή κλήσεων
Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα υποστηρίζουν την εναλλαγή κλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν
λάβετε μια δεύτερη κλήση, μπορείτε να βάλετε σε αναμονή την πρώτη κλήση για να μιλήσετε
με τη δεύτερη. Αν το κινητό σας υποστηρίζει αυτή την λειτουργία:



1. Πατήστε το κουμπί αύξησης του ήχου για 3 δευτερόλεπτα για να βάλετε την πρώτη
κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

2. Όταν η δεύτερη κλήση τελειώσει, η πρώτη κλήση θα βγει αυτόματα από την
αναμονή.

Τερματίζοντας μια κλήση
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας, για 3 δευτερόλεπτα για να
κλείσετε το τηλέφωνο. Αν το άλλο άτομο κλείσει το τηλέφωνο πρώτο, τότε η κλήση θα
τερματιστεί αυτόματα.

Απορρίπτοντας μια κλήση
Αν δεν επιθυμείτε να δεχθείτε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας για 3 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το κινητό σας πρέπει να υποστηρίζει
το προφίλ Hands-free.

Πραγματοποιώντας κλήση χωρίς ήχο
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, πατήστε και κρατήστε το κουμπί μείωσης του ήχου για 3
δευτερόλεπτα. Το ακουστικό, συμπεριλαμβανομένου του μικροφώνου, θα μπουν σε
λειτουργία χωρίς ήχο. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χωρίς ήχο, πατήστε το κουμπί είτε
αύξησης είτε μείωσης του ήχου, μια φορά. Θα ακούτε δυο μικρούς ήχους ανά 3 δευτερόλεπτα
που θα σας υπενθυμίζουν τη λειτουργία χωρίς ήχο, μέχρι να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Μεταφέροντας μια κλήση
Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να πατήσετε διπλό-κλικ στο πλήκτρο ομιλίας μέσα
σε 1 δευτερόλεπτο για να εναλλάξετε την συνομιλία μεταξύ του ακουστικού B-Speech Imos
Bluetooth® και του κινητού τηλεφώνου.

Προσαρμόζοντας την ένταση του ήχου
Το ακουστικό προσφέρει 6 θέσεις έντασης ήχου.

 Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί αύξησης του ήχου
 Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης του

ήχου.

Ενδείξεις LED
Όταν ανοίγετε το ακουστικό, το LED θα δείχνει τη μπαταρία.

 Αν το μπλε LED μένει αναμμένο δυνατά για 5 δευτερόλεπτα, τότε η μπαταρία είναι
επαρκώς φορτισμένη.

 Αν το πορτοκαλί LED μένει αναμμένο δυνατά για 5 δευτερόλεπτα, η μπαταρία
χρειάζεται να επαναφορτιστεί.

Σε κανονική λειτουργία, αν δείτε το πορτοκαλί LED να αναβοσβήνει για 30 δευτερόλεπτα,
επαναφορτίστε τη μπαταρία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Bluetooth® Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Συμβατό με version 1.1 και 1.2 Bluetooth®
Μέγιστο εύρος 10m
Βάρος Περίπου 18g
Τυπικός χρόνος αναμονής Μέχρι 180 ώρες
Τυπικός χρόνος ομιλίας Μέχρι 8 ώρες
Τυπικός χρόνος φόρτισης 2 ώρες
Τύπος μπαταρίας Λιθίου, 130 mah, επαναφορτιζόμενη

Σημείωση: Ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος ομιλίας, εξαρτώνται και από το κινητό
τηλέφωνο.




