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16309 - Hands-Free Kit »Prestige«

(1) Ηχείο
(2) Ενσωματωμένο μικρόφωνο
(3) Είσοδος ακουστικού
(4) Φορτιστής
(5) Πλήκτρο σίγασης
(6) MFB- Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
(7) Αύξηση έντασης
(8) Μείωση έντασης
(9) LED

Φορτίζοντας την μπαταρία

Γνωρίζοντας το Prestige
Ξεκινώντας
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:
(α) Φόρτιση. Πριν την χρήση προτείνεται να φορτίσετε την μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
Ο φυσιολογικός χρόνος φόρτισης είναι 3 ώρες (κατά προσέγγιση). Περιεχόμενα: καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου 12 V, δεν περιλαμβάνεται: φορτιστής 230 V (Hama Item No.
37638)
(β) Τοποθετήστε το προϊόν και το κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από ένα μέτρο για συγχρονισμό.
(c) Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και το κινητό τηλέφωνο είναι σε απόσταση 10 μέτρων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
(α) Η ένδειξη φόρτισης θα καθυστερήσει για μερικά λεπτά εάν το speakerphone δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό διάστημα ή αν η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.
(β) Για να επεκτείνετε την διάρκεια της μπαταρίας, προτείνεται να φορτίζεται το speakerphone όταν εμφανίζεται ένδειξη χαμηλής μπαταρίας – το κόκκινο LED θα ανάβει κάθε
3 δευτερόλεπτα. Στην κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, εάν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το speakerphone, θα μειωθεί η ανθεκτικότητα της μπαταρίας, ο χρόνος αναμονής και
θα χρειαστεί περισσότερες από 3 ώρες για την επόμενη φόρτιση. Επίσης, το speakerphone θα απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του Speakerphone
Ενεργοποίηση: Το Speakerphone είναι απενεργοποιημένο:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν σύντομο ήχο. Το μπλε LED θα ανάβει κάθε 3 δευτερόλεπτα.
Απενεργοποίηση: Το Speakerphone είναι σε κατάσταση αναμονής:
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο μακράς διάρκειας. Το κόκκινο LED θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πιέστε πάλι το πλήκτρο MFB κάθε φορά που ενεργοποιείτε το speakerphone για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον συγχρονισμό έτσι ώστε η σύνδεση μεταξύ του
speakerphone και του συγχρονισμένου κινητού τηλεφώνου επαναληφθεί. Για συγχρονισμό, παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο “Συγχρονισμός”.

Συγχρονισμός
Πριν να χρησιμοποιήσετε το speakerphone για πρώτη φορά, πρέπει να το συγχρονίσετε με ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth. Τα ακόλουθα βήματα
περιγράφουν τις οδηγίες συγχρονισμού για ένα συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth.
(α) Τοποθετήστε το speakerphone και το κινητό τηλέφωνο σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από ένα μέτρο.
(β) Βεβαιωθείτε ότι το speakerphone είναι απενεργοποιημένο.
(γ) Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB για 6 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μακρόσυρτο ήχο. Το μπλε και το κόκκινο LED θα φωτίζουν εναλλακτικά. Τώρα
είναι έτοιμα για συγχρονισμό.
(δ) Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης για πληροφορίες. Παράλληλα το τηλέφωνο θα αναζητά διαθέσιμες Bluetooth
συσκευές.
(ε) Επιλέξτε “BT-33A1” από τη λίστα.
(στ) Εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό “0000” και πιέστε “OK” για να συγχρονίσετε το speakerphone με το κινητό τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, μπορεί
να ακούσετε έναν μακρόσυρτο ήχο και το μπλε LED θα ανάψει 3 φορές. Τώρα το speakerphone είναι σε κατάσταση αναμονής με το μπλε LED να ανάβει κάθε 3
δευτερόλεπτα.
(ζ) Πιέστε «επιστροφή» (“Return”) για να επιστρέψετε στο βασικό μενού του κινητού τηλεφώνου (Στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα, ένα εικονίδιο ακουστικού θα
εμφανίζεται στην οθόνη). Τώρα θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε κλήσεις μέσω του speakerphone. Παρακαλώ τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο
σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 μέτρα από το speakerphone. (Εμπόδια μπορεί να προκαλέσουν μικρότερη απόσταση εμβέλειας)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η διαδικασία συγχρονισμού δεν ολοκληρωθεί σε 2 λεπτά ενώ η λειτουργία συγχρονισμού είναι ενεργοποιημένη, το LED του speakerphone θα σβήσει και το
speakerphone θα απενεργοποιηθεί. Παρακαλώ επαναλάβετε τα βήματα (γ) έως (ζ) για να συγχρονίζετε και πάλι το speakerphone και το κινητό τηλέφωνο.

Σύνδεση μεταξύ Speakerphone και κινητού τηλεφώνου:
Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, το speakerphone είναι πάντα σε κατάσταση αναμονής. Πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε μια κλήση, εάν το εικονίδιο του
ακουστικού δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου, παρακαλώ ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να ενεργοποιήσετε την Bluetooth σύνδεση μέσω του
κινητού τηλεφώνου ή του speakerphone μέχρι το εικονίδιο του ακουστικού εμφανιστεί στην οθόνη.
(1) Στο κινητό τηλέφωνο: Επιλέξτε “BT-33A1” από την λίστα συγχρονισμού στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.
(2) Στο Speakerphone: Πιέστε σύντομα το MFB και επιλέξτε αποδοχή (“Accept”) στον οθόνη του κινητού για να αποδεχτείτε την σύνδεση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όποτε τερματιστεί η σύνδεση Bluetooth, για παράδειγμα: απενεργοποίηση του speakerphone/κινητού τηλεφώνου ή απόσταση μεγαλύτερη από 10 μέτρα,
παρακαλώ ενεργοποιείστε την σύνδεση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αποσύνδεση μεταξύ Speakerphone και κινητού τηλεφώνου:
Μπορείτε να συνδέσετε το speakerphone με άλλο ακουστικό Bluetooth. Παρακαλώ ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα για να αποσυνδέσετε το
speakerphone με το προηγούμενα συγχρονισμένο κινητό τηλέφωνο.
(α) Απενεργοποιήστε το speakerphone.
(β) Επιλέξτε «αποσύνδεση» (“disconnecting”) για να αφαιρέσετε προηγούμενες συνδέσεις από την λίστα του κινητού τηλεφώνου.

Χρήση του Speakerphone
Μόλις ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες. Μερικές από τις ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο σε κινητά τηλέφωνα που
υποστηρίζουν το Hands-Free Profile.
(α) Απάντηση μιας κλήσης:
Για απάντηση μιας κλήσης, περιμένετε να χτυπήσει το speakerphone, τότε πιέστε σύντομα το MFB για να αποδεχτείτε την κλήση ή να απαντήσετε στην κλήση μέσω του
κινητού σας τηλεφώνου.
(β) Τερματισμός μιας κλήσης:
Πιέστε σύντομα το πλήκτρο MFB, για να τερματίσετε την κλήση ή για να τερματίσετε την κλήση μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Εντωμεταξύ μπορεί να ακούσετε ένα
σύντομο ήχο από το ηχείο.
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(γ) Απόρριψη μιας κλήσης:
Όταν ακούσετε το κουδούνισμα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο.
(δ) Φωνητική κλήση:
Αν στο κινητό σας τηλέφωνο έχει ενεργοποιηθεί η φωνητική κλήση, στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο MFB και μόλις ακούσετε τον ήχο, πείτε το όνομα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ηχογραφήσει το όνομα που θέλετε να καλέσετε στην κινητό τηλέφωνο πριν πραγματοποιήσετε την κλήση. Αυτή η λειτουργία έχει
εφαρμογή μόνο σε κινητά τηλέφωνα με Bluetooth Hands-Free Profile. Η λειτουργικότητα διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο κινητού τηλεφώνου που διαθέτετε. Παρακαλώ
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου για επιπρόσθετες πληροφορίες.
(ε) Επανάκληση τελευταίου καλούμενου αριθμού:
Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα το MFB δύο φορές για τον τελευταίο καλούμενο αριθμό.
(στ) Προσαρμογή της έντασης:
Κατά την διάρκεια της συζήτησης, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο της έντασης μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασηςl.
(g) Σίγαση & απενεργοποίηση σίγασης:
Για σίγαση του speakerphone, πιέστε το πλήκτρο mute. Εντωμεταξύ, το μπλε LED ανάβει. Για απενεργοποίηση της σίγασης του speakerphone, πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
mute.

Επιστροφή στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις – Αφαιρέστε προηγούμενους συγχρονισμούς και συνδέσεις
Μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις και να αφαιρέσετε όλους τους προηγούμενους συγχρονισμούς. Παρακαλώ ακολουθείστε τα ακόλουθα απλά βήματα:
(α) Βεβαιωθείτε ότι speakerphone είναι σε κατάσταση αναμονής.
(β) Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι το μπλε και κόκκινο LED ανάβουν εναλλακτικά.
Απελευθερώστε τα πλήκτρα.
(γ) Πιέστε εκ νέου και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούστε δύο σύντομους ήχους από το speakerphone.
Το speakerphone θα απενεργοποιηθεί και θα επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις.
(δ) Μετά την επιστροφή του speakerphone στις αρχικές, εάν ενεργοποιηθεί εκ νέου, το κόκκινο LED θα ανάβει κάθε 3 δευτερόλεπτα και θα ακούγονται 3 μπιπ κάθε ένα
λεπτό. Τότε το speakerphone θα απενεργοποιηθεί μέσα σε 2 λεπτά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το speakerphone θα επιστρέψει σε κανονική απόδοση μετά την ολοκλήρωση του
συγχρονισμού με Bluetooth συσκευές.

Πιστοποιητικό εγγραφής και ασφάλειας / Γενικές Πληροφορίες
Αυτή η συσκευή φέρει το σύμβολο CE όπως καθορίζεται από τους όρους της ντιρεκτίβας (99/5/EC).
Η Hama GmbH & Co.KG συνεπώς δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές οδηγίες και διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας
1999/5/EC. Θα βρείτε την δήλωση συμμόρφωσης στο Internet στο http://www.hama.de.


