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ŁADOWANIE:
To urządzenie posiada wbudowaną baterię. Ważne aby naładować ją w pełni przed pierwszym użyciem. Normalne ładowanie pełnej baterii zajmuje ok. 3 godzin.
- zaleca się natychmiastowe ładowanie, gdy urządzeni sygnalizuje słabą baterię, mruganiem czerwonym światłem co 3 sekundy.
- podczas ładowania, wskaźnik pali się na czerwono, po pełnym naładowaniu zmieni kolor na niebieski.
WŁĄCZANIE:
Przesuń przycisk on/off na pozycję I. Urządzenie zakomunikuje głosowo włączenie. Przesuń przycisk na O aby wyłączyć, urządzenie również o t ym poinformuje
głosowo.
ŁĄCZENIE Z TELEFONEM:
- upewnij się, że twój telefon i urządzenie są od siebie nie dalej niż 1 metr
- włącz zestaw głośnomówiący
- naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund, aż usłyszysz komunikat, a wskaźnik będzie palić się na przemian
Niebieskim i czerwonym światłem
- włącz Bluetooth w swoim telefonie, i wyszukaj urządzenie „BT LD-158” z listy urządzeń
- sparuj urządzenia, kod to 0000
- gdy sparowanie się uda, przed pierwszym połączeniem telefonicznym na ekranie twojego telefonu pojawi się ikona słuchawki, wybierz z listy „BT
LD-158”.
ODŁĄCZENIE OD TELEFONU:
- wyłącz moduł Bluetooth w twoim telefonie
- wyłącz zestaw głośnomówiący
OBSŁUGA:
- kiedy przychodzi połączenie naciśnij przycisk wielofunkcyjny aby odebrać
- aby odłożyć słuchawkę naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny
- aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk wielofunkcyjny
- wybieranie głosowe: w trybie gotowości naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, kiedy usłyszysz krótki sygnał, wymów nazwę kontaktu z książki
telefonicznej
- poziom głośności: steruj głośnością za pomocą przycisków bocznych, urządzenie poinformuje gdy osiągniesz maksimum lub minimum
- przytrzymując przycisk + przez 2 sekundy możesz przechodzić między trybami: prywatnej konwersacji i obsługi zdalnej
OBSŁUGA DWÓCH TELEFONÓW
Są dwa sposoby aby to zrobić.
- Kiedy telefon nr1 jest podłączony, usłyszysz „Phone 1 connected”. Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny aby podłączyć drugi telefon
- możesz również wyłączyć moduł Bluetooth na pierwszym telefonie i sparuj telefon nr.2 zgodnie z powyższą instrukcją
DZWONIENIE TELEFONEM nr2
Telefon nr1 ma pierwszeństwo przed nr2.
- naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć tryb aktywacji głosowej
- naciśnij krótko 2 razy przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć tryb aktywacji głosowej w drugim telefonie
Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

