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77027 – Bluetooth Headset “Clip Stereo”

Κινητά τηλέφωνα που είναι συμβατά με ακουστικά Bluetooth μπορούν να συνδεθούν ασύρματα σε μια απόσταση έως 10 μέτρων.
Η συσκευή τηλεφώνου hands-free είναι ένα συμβατό προϊόν Bluetooth που πληροί τις συνθήκες που απαιτούνται από το πρωτόκολλο Bluetooth 1.2. Τα
προφίλ που υποστηρίζονται είναι 2: συσκευές εξοπλισμένες με προφίλ ακουστικών και συσκευές εξοπλισμένες με προφίλ Bluetooth. Το ακουστικό
λειτουργεί με όλες τις κατάλληλες συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν προφίλ ακουστικών hands-free.

Περιεχόμενα
-Ακουστικό Bluetooth
-Φορτιστής 100/240 V

Διαδικασία φόρτισης
Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό με την παρεχόμενη μονάδα παροχής ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος για
τουλάχιστον 4 ώρες. Οι επόμενες φορτίσεις διαρκούν περίπου 2 ώρες.
-Τοποθετήστε το φορτιστή στην πρίζα και συνδέστε τον στην υποδοχή του ακουστικού.
-Η λυχνία LED φωτίζει κόκκινα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η λυχνία LED φωτίζει μπλε όταν η μπαταρία του ακουστικού έχει φορτίσει πλήρως.
-Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία φόρτισης μπορεί να μην αρχίσει άμεσα αν το ακουστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μια μακρά περίοδο!
-Η λυχνία LED αναβοσβήνει κόκκινο όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) (κάθε λεπτό) επίσης επισημαίνει αυτό. Όταν αυτό
συμβεί τότε το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί.

Ενεργοποιώντας/ απενεργοποιώντας το ακουστικό
-Πιέστε και κρατήστε το κουμπί “MFB” για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό. Το μπλε LED στο ακουστικό αναβοσβήνει. Ένας
σύντομος ήχος επίσης επισημαίνει αυτό.
-Πιέστε το κουμπί “MFB” για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Το μπλε LED στο ακουστικό σβήνει. Ένας μακρύς ήχος επίσης
επισημαίνει ότι το ακουστικό έχει ενεργοποιηθεί.

Προσαρμογή του ακουστικού στο κινητό σας τηλέφωνο (συγχρονισμός)
Για να επιτρέψετε στο ακουστικό σας να επικοινωνεί με το κινητό σας τηλέφωνο, πρέπει να ταιριάξετε και τα 2 στοιχεία (ακουστικό-τηλέφωνο). Η
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως συγχρονισμός και είναι η βάση της χρήσης του ακουστικού Bluetooth. Ο συγχρονισμός πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το
ακουστικό χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά! Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο και η μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν
είναι συνδεδεμένη στο ακουστικό. Προετοιμάστε το κινητό σας τηλέφωνο για τη διαδικασία συγχρονισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κινητού
σας τηλεφώνου για να θέσετε το κινητό σας τηλέφωνο σε λειτουργία Bluetooth και ξεκινήστε τη διαδικασία συγχρονισμού.
-Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο.
-Πιέστε το κουμπί “MFB” στο ακουστικό, για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλάξ.
-Ξεκινήστε να συγχρονίζετε το κινητό σας τηλέφωνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.
-Το κινητό σας τηλέφωνο ψάχνει για αντίστοιχες συσκευές σε περιβάλλον Bluetooth.
-Όταν το τηλέφωνό σας βρει το ακουστικό, τότε στην οθόνη αναγράφεται η ένδειξη “i. TechClips”.
-Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του τηλεφώνου ή τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου.
-Αν ερωτηθείτε για κωδικό ΡΙΝ, επιβεβαιώστε εισάγοντας 8888.
-Ο συγχρονισμός έχει ολοκληρωθεί. Το μπλε LED αναβοσβήνει ως ένδειξη πως η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Το ακουστικό είναι τώρα έτοιμο
για χρήση.

Διαχείριση κλήσεων
Εισερχόμενες κλήσεις
-Μπορείτε να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας το ακουστικό. Οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται με έναν ήχο στο
ακουστικό Επίσης οι κλήσεις σηματοδοτούνται μέσω της λειτουργίας “Buzzer” (κανονικός ήχος). Πιέστε το κουμπί “MFB” – η κλήση αποδέχεται.
-Για να ακυρώσετε την ένδειξη μέσω του “Buzzer” πιέστε το κουμπί της έντασης ήχου- η κλήση σηματοδοτείαται μόνο από το ακουστικό.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας “Buzzer”.
-Πιέστε το κουμπί “Volume +” για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την ολοκληρωμένη λειτουργία “Buzzer”. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία
αυτή, τότε οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται μέσω ενός ήχου μπιπ.
-Πιέστε το κουμπί “Volume-” για 2 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία. Οι εισερχόμενες κλήσεις τότε σηματοδοτούνται μόνο μέσω του
ακουστικού.

Απόρριψη κλήσεων
Πιέστε ένα εκ των δυο κουμπιών έντασης ήχου για 2 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Τερματισμός κλήσεων
Οι κλήσεις τερματίζονται πιέζοντας το κουμπί “MFB”.

Πραγματοποίηση κλήσεων
Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι συγχρονισμένο με το κινητό σας τηλέφωνο. Οι κλήσεις πραγματοποιούνται ως συνήθως, με εξαίρεση πως το
ακουστικό χρησιμοποιείται για να πραγματοποιήσει την κλήση.

Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων
Για να καλέσετε πραγματοποιώντας φωνητική κλήση , τα αντίστοιχα φωνητικά προφίλ πρέπει να δημιουργηθούν/αποθηκευτούν στο τηλέφωνό σας. Το
τηλέφωνο πρέπει επίσης να υποστηρίζει την λειτουργία σε κατάσταση Bluetooth (μόνο προφίλ hands-free). Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε ανατρέξτε σρο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.
Η φωνητική κλήση μέσω του ακουστικού λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που θα καλούσατε χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο. Η μόνη διαφορά
είναι ότι η φωνητική κλήση ενεργοποιείται μέσω του ακουστικού και όχι του τηλεφώνου!
-Πιέστε το κουμπί “MFB”.
-Ένας σύντομος ήχος σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης.
-Πείτε το σωστό όνομα ή το φωνητικό προφίλ του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.
-Η κλήσης θα πραγματοποιηθεί.

Επανάκληση τελευταίου κληθέντος αριθμού (δεν υποστηρίζεται από όλα τα τηλέφωνα)
Για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο κληθέντα αριθμό, πιέστε το κουμπί “MFB” 2 φορές γρήγορα- ο τελευταίος κληθέντας αριθμός ενεργοποιείται και η
κλήση πραγματοποιείται.
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Παρακαλούμε σημειώστε:
Σε κάποια κινητά τηλέφωνα , η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού απενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Σε
τέτοια περίπτωση, δεν ακούγεται ο ήχος εισερχόμενης κλήσης μέσω του ακουστικού. Για να επαναφέρετε τη σύνδεση για τις εισερχόμενες κλήσεις,
πιέστε το κουμπί “MFB” για ένα δευτερόλεπτο για να συνδέσετε το κινητό με το ακουστικό σας.

Αναπαραγωγή μουσικής (mp3, ραδιόφωνο, κτλ.)
Από τη στιγμή που το ακουστικό υποστηρίζει το επονομαζόμενο προφίλ AV, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή αρχείων mp3 ή ραδιοφώνου.
Εντούτοις, αυτό εξαρτάται από το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου. Πιέστε το
κουμπί “MFB” για να δεχτείτε εισερχόμενες κλήσεις ενώ ακούτε μουσική. Η αναπαραγωγή μουσικής σταματάει, έτσι ώστε η κλήση να πραγματοποιηθεί
χρησιμοποιώντας το ακουστικό. Το ακουστικό αυτόματα επιστρέφει στην κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής όταν εσείς ή ο συνομιλητής σας
τερματίσετε την κλήση (πιέζοντας το κουμπί “MFB”).

Λειτουργία επαναφοράς ακουστικού
Το ακουστικό μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
-Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο.
-Πιέστε το κουμπί της έντασης για περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε εναλλάξ.
-Απελευθερώστε σύντομα το κουμπί έντασης.
-Πιέστε και κρατήστε το ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε 2 σήματα ήχου στο ακουστικό σας.
-Το ακουστικό έχει επανέλθει τώρα στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Εγγραφή και Πιστοποίηση Ασφαλείας/ Γενικές Πληροφορίες
Η συσκευή αυτή φέρει το σύμβολο CE όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας R & TTE (99/5/EC). H Hama GmbH &Co. KG με το παρόν δηλώνει
πως η συσκευή πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της Οδηγίας 1999/5/EC. Θα βρείτε τη δήλωση της
συμμόρφωσης στο Internet, στη διεύθυνση http://www.hama.de.


