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RadBlocker árnyékoló kártya felszerelése

Füldugó választás

Az árnyékoló kártya egy vékony műanyag kártya, amely ultrafinom sugárzást blokkoló anyaggal van ellátva. A kártya védi a
felhasználó testét a Bluetooth eszköz elektromágneses sugárzásától.
Dugja át a Bluetooth eszköz csipeszét a kártyalyukon keresztül.

A cserélhető szilikon füldugók kiválóan illeszkednek
minden fülhöz.
Válassza ki a legjobb illeszkedést és hangszigetelést
biztosító füldugókat.
A kicsi és nagy méretű
füldugók könnyen kicserélhetők.

Ezt a műveletet óvatosan csinálja, hogy ne törje el a műanyag
csipeszt.

Használati utasítás

Puha és rugalmas, tripla
karimájú füldugók.

Smart&Safe Bluetooth
levegőcső fülhallgató
Használati utasítás

A füldugók jól illeszkednek
a legtöbb fülre.
Ha szükséges, ollóval vágja
le a füldugó szárát.

Telepítés
Illessze a levegőcső fülhallgató hangszóró
egység 3,5 mm-es csatlakozóját a Bluetooth
eszköz felső aljzatába.
Győződjön meg róla,
hogy teljesen betolta
a helyére a csatlakozót.

Fülhallgató használaton
kívüli rögzítése
A fülhallgatón a szilikoncsövek végén mágnesek
találhatók.
Akassza a nyaka köré
a fülhallgató szilikon
csöveit.
Csatolja össze a
mágneseket.

Füldugók cseréje
Csavarja meg és húzza le
a füldugót a fúvókáról.
Csúsztassa föl az új füldugót, hogy az teljesen
eltakarja a tüskét és a
csővéget.
Vigyázat: ha a tüske vagy a
csővég kilátszik, a füldugó
nincs a helyén.
Cserélje a füldugókat, ha
nem illeszkednek szorosan
a fúvókákra.

Termékáttekintés
3,5 mm-es audió jack
Hangosítás/ Előző
Többfunkciós gomb (MF)
Halkítás/ Következő
USB töltő csatlakozó
Hátoldali csipesz
Mikrofon
LED

Akkumulátor töltés

Smart&Safe Bluetooth
levegőcső fülhallgató
Kezelési útmutató

Töltéshez használjon USB kábelt mikro USB csatlakozóval.
Dugja be az USB kábelt a fülhallgató mikro USB töltő csatlakozó aljzatába (5).
Az USB kábel másik felét dugja be a számítógép USB aljzatába
vagy az USB hálózati adapterbe.
A fülhallgatón a piros izzó bekapcsol.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött,
a piros lámpa elalszik, a zöld kigyullad.
Fontos: Az első használat előtt kérjük töltse fel teljesen a headsetet.

Többfunkciós gomb - MF gomb (3)
Bekapcsolás/kikapcsolás, párosítás, felvétel/letétel/elutasítás/
átirányítás, hangtárcsázás, újratárcsázás, Play/Pause, be/kikapcsolás.

A fülhallgató (headset) bekapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot 3 másodpercig. A
kék lámpa háromszor felvillan és a headset figyelmeztető hangot
ad. A fülhallgató egység most be van kapcsolva.

A fülhallgató (headset) kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot 3 másodpercig. A
piros lámpa egyszer felvillan és a headset figyelmeztető hangot
ad. A fülhallgató egység most ki van kapcsolva.

A fülhallgató (headset) párosítása

Tárcsázás telefonnal: Írja be és tárcsázza a számot a mobiltelefonnal a szokásos módon.
Miután a hívás létrejött, a hangot a fülhallgató automatikusan
továbbítja.

Zenelejátszás

Újrahívás: Tartsa nyomva az MF gombot 2 másodpercig. Az
utolsó szám újrahívásra kerül.

Csatlakoztatás számítógéphez vagy PDA-hoz

Használat előtt Önnek a fülhallgató egységet össze kell párosítani
a mobiltelefonnal.
Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig az MF gombot amíg
a jelzőfény kéken villog. Ekkor az eszköz párosító módba kerül.
Aktiválja a Bluetooth-t a mobiltelefonján.
Engedélyezze a telefonján az "AIR TUBE" aktiválást.
Ha a telefon jelszót, vagy PIN kódot kér, írja be a "0000"
számsort.
Amikor a Bluetooth eszköz és az "AIR TUBE" párosításra kerül,
a kék jelzőfény gyorsan villog és ezután pirosra vált.
A sikeres eszközpárosítás után a kék jelzőfény 3 másodpercenként
villog a fülhallgató egységén.

A fülhallgató bekapcsolt állapotában, bejövő híváskor hallani lehet
a telefoncsöngést.
Nyomja meg az MF gombot a hívásfogadáshoz.
Nyomja meg az MF gombot a hívás befejezéséhez.
Nyomja meg az MF gombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Megjegyzés

Hívásmegszakítás

Ha az "AIR TUBE" fülhallgató egység nincs párosítási üzemmódban, akkor a mobiltelefon nem találja a fülhallgatót.
Állítsa be a fülhallgató egységet párosítási módba, mielőtt a
mobiltelefon keresni kezdi az "AIR TUBE" Bluetooth eszközt.
Ha a párosítás egy ideig (kb. 2 perc) nem lehetséges, akkor
a fülhallgató automatikusan kilép a párosítás üzemmódból
és készenléti állapotba kapcsol. Ekkor a kék jelzőfény pirosra vált és villogni kezd.

Híváskezdeményezés
A fülhallgató és a mobiltelefon párosítása után a fülhallgató
híváskezdeményezésre és hívásfogadásra is használható. A
fülhallgató hanghívásra is használható, amennyiben a telefon
támogatja ezt a funkciót. Ez a telefon kézikönyvében található.
Hangtárcsázás használata: Kattintson duplán az MF gombra,
várja meg a válaszhangot és mondja ki a hívandó fél nevét.
Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor működik, ha a telefonkészülék támogatja.

Felvétel, letétel, elutasítás

Hívástartás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig az MF gombot az aktív
hívás tartásához.
Hívásvárakoztatás: Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig az
MF gombot az aktuális hívás tartásához és fogadja a várakozó
hívást.
Nyomja meg
az MF
gombot
egyszer
a várakozó
hívás befejezéséhez.
Némítás:
Nyomja
meg
röviden
a le/föl
nyilat a némításhoz.

Hívásátirányítás
Hívásátirányítás mobiltelefonra és vissza:
Egyszerre történő bejövő és kimenő hívás esetén kattintson kettőt
az MF gombra a mobiltelefonra történő hívásátirányításhoz.
Ha szeretné a hívást visszairányítani a fülhallgatóra, kattintson
kétszer az MF gombra.
Egyes mobiltelefonok lehet, hogy más strukturát igényelnek.

A hangerő beállítása
Növelheti vagy csökkentheti a hangerőt a mobiltelefonjával vagy a
Bluetooth fülhallgató egységgel.

Ha az akkumulátor töltés alacsony
Ha a piros jelzőfény villog és ezzel egyidőben sípolást hall, akkor az
akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a Bluetooth fülhallgató
egységet.

Nyomja meg az MF gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez.
Nyomja meg és tartsa nyomva az "előző"/"következő" gombot 2
másodpercig az utolsó/következő szám lejátszásához.

Lehetősége van arra, hogy csatlakoztassa a fülhallgatót Bluetooth
kompatibilis számítógéphez vagy PDA-hoz, amely támogatja a
headset és/vagy kihangosító profilokat. Kérjük, hogy olvassa el a
Bluetooth kompatibilis PC vagy PDA használati útmutatóját.

Újraindítás gyári beállításokkal
A gyári beállítások visszaállításához először kapcsolja ki a fülhallgatót. Ezután nyomja meg és tartsa nyomva az MF gombot
8 másodpercig. Miután a piros jelzőfény 2 másodpercig folyamatosan világít, a gyári beállítások visszaállítása sikeres volt.

Garancia
Az Echo TUBEZ Smart&Safe levegőcső fülhallgató a MonoTech
Ltd. bejegyzett védjegye. A más terméknéven található hasonló
áruk a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegye.
A Smart&Safe erre a termékre 12 hónap jótállást vállal a termék
eredeti vásárlásának az időpontjától.
A jótállás csak az eredeti vásárlást igazoló számlával együtt érvényes.
A jótállási feltételek a garanciajegyen olvashatók.

Figyelmeztetés: A Smart&Safe levegőcső fülhallgató Bluetooth
V.3.0. kompatibilis. Ha ezt a fülhallgatót Bluetooth V.3.0. verziószámnál alacsonyabb verziójú termékkel használja, kompatibilitási
problémák lehetnek.
Ne aggódjon, a Smart&Safe márkának léteznek más alacsonyabb
verziószámú Bluetooth mono fülhallgatói, amelyek kompatibilisek
az Ön bármelyik ilyen eszközével.
Ha szükséges, konzultáljon az Ön hivatalos Smart&Safe márkakereskedőjével, vagy írjon e-mailt az info@smartsafe.hu címre.

