
                             B35
Motoros vezeték nélküli headset



Bevezető

Az utazás biztonságosabbá és egyszerűbbé tétele érdekében
a B35 BT headsetet sztereó zenelejátszáshoz, FM-rádióhoz, és
mobiltelefon hívásokhoz tervezték. A fejlett CSR BT chip é
a B35-ben található integrált fejhallgató-erősítő jobb élményt nyújt
a telefonálásban és a sztereó zenében. Vízálló kialakításának
köszönhetően a B35 jó társ lehet az utazás során.



Készülék paraméterei:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áttekintés:

BT chip: 5.0                BT profil: A2DP; AVRCP

Akkumulátor: 450mAh              DC 5V / 350mA

Frekvencia: 2.4GHz             Erősítő: HT4832SQ

Üzemidő: kb. 10 óra        Mobiltól távolság: 50m

Hangerő + / Előző zene / FM keresés

Hangerő - / Következő zene / FM keresés

Zene / telefon

Hangszóró 1

Hangszóró 2

Bekapcsolás / Kikapcsolás / FM

LED jelzőfény

Mikrofon
Audio kimenet
Töltőcsatlakozó



Gombok funkciói

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a készülék "Power on"
  hangjezlést ad (bekapcsolás), majd elindul. Ha nincs párosítható eszköz,
  akkor "várakozó" állapotba kerül, ellenkező esetben automatikusan
  csatlakozik.
 
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a készülék "Power Off"
   hangjelzést ad (kikapcsolás), majd az eszköz kikapcsol.
 
- Bekapcsolás után megnyomva FM/BT módot választhat, ekkor a készülék
  "FM Radio" és "Connected" (csatlakoztatva) hangjelzést ad.
  Ha nincs eszközhöz csatlakozva, nem ad hangjelzést.
 
- Amikor nincs eszközhöz csatlakoztatva, a bekapcsolás után duplán
  megnyomva választhat, hogy a készülék kínai vagy angol nyelvű jelzéseket
  adjon.
 
 
 
- Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a lejátszáshoz vagy
  szüneteltetéshez.
- Automatikusan fogadja a hívást, miután bejelentette a számot angolul.
- A hívás elutasításához nyomja meg hosszan 2 másodpercig.
- Röviden nyomja meg a telefon letételéhez.
- A hívás fogadásához röviden nyomja meg.
- Kattintson duplán a legutóbbi hívás újratárcsázásához.
- Rövid megnyomásával elnémíthatja a hangot FM módban.
- FM módban tartsa lenyomva 5 másodpercig a rádióállomások kereséséhez
  és mentéséhez.
- Nyomja 2 másodpercig a Siri elindításához.
 
 
 
- Rövid megnyomásával a következő dalra válthat.
 
- Hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez,
  a hangerő maximális elérésekor figyelmeztető hangjelzés hallható.
 
 
- Rövid megnyomásával átválthat az előző zeneszámra;
 
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg hosszan.



Működtetés

Indítás: tartsa lenyomva a      gombot 3 másodpercig
Kikapcsolás: tartsa lenyomva a      gombot 3 másodpercig
 
 
Első párosítás:
 
 
1. lépés: Tartsa lenyomva a      gombot 3 másodpercig a rendszerindításhoz,
    majd a kék LED gyorsan villog a párosításhoz.
2. lépés: Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-listáját, válassza ki
    a „B35” opciót és csatlakozzon, majd a „Connected” hangutasítást követően
    a mobiltelefon sikeresen párosításra került.
 
Automatikus párosítás:
 
 
Kapcsolja be az utoljára csatlakoztatott mobiltelefon Bluetooth-ját,
nyomja meg és tartsa lenyomva a      gombot 3 másodpercig
az eszköz elindításához, majd a készülék és a Bluetooth mobiltelefon
párosítása 15 másodpercen belül megtörténik, ekkor "Connected"
(csatlakoztatva) hangutasítás hallható.
„Disconnected” (lecsatlakozás) jelzés hallható, amikor a Bluetooth
le van választva.
 
Automatikus kikapcsolás:
 
 
Ha a készülék 5 percen belül nem csatlakozik semmilyen eszközhöz,
és nincs FM módban, automatikusan kikapcsol.
„Du” hangjelzés hallható, ha az akkumulátor lemerül, és a rendszer
automatikusan kikapcsol pár figyelmeztetés után.
 
 
FM mód:
 
 
" + "
 
 
A (+) rövid megnyomásával felfelé válthat az állomások között;
Nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez, a hangerő maximális elérésekor
figyelmeztető hang hallható.



"-"
 
A (-) rövid megnyomásával lefelé válthat a rádióállomások között;
Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez.

Akkumulátor töltés
 
 
- Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez
  USB vagy bármely USB töltőaljzathoz;
 
- A piros LED a töltést jelzi;
 
- Ha a töltés befejeződött, a piros LED kialszik.
 
 
 
HEADSET FELSZERELÉSI MÓDJA
 
 
 
1. A fejhallgató tartójának felszerelése a sisakra.
 
Fő módszer: A mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg annyira a kapocs csavarjait,
                       hogy a csipesz rácsússzon a sisak mindkét oldalára.
                       Győződjön meg arról, hogy a kapocs a sisak párnázata alatt van.
                       Ezután állítsa be a kapcsot, amíg meg nem találja a legjobb helyet
                       a sisak számára, és húzza meg a csavarokat, hogy a kapcsot
                       a helyén tartsa.



Más módon: a tépőzárral (3M-mel) közvetlenül a sisak szélére rögzítheti
                       az eszközt.

2. A fülhangszóró és a mikrofonkar rögzítése a sisak belsejében.
Fogja meg a tépőzáras párnát, amelyre a hangszórót rögzíteni fogja,
és próbálja ki a legjobb pozíciót a rögzítéshez. A tépőzárat a füle
magasságában kell rögzíteni a sisakra. Néhányszor fel kell vennie
a sisakot, hogy megtalálja az optimális pozíciót. Ha megtalálta a megfelelő
helyet, távolítsa el a védőcsíkot, és helyezze fel a tépőzárat.
 
3. Fogja meg a fülhallgatót, és rögzítse a tépőzárhoz. Futtassa a mikrofon
karját oda, ahol a szája helyezkedik el. A mikrofon karja rugalmas,
könnyedén állítható. Egyes sisakok kivehető párnázattal rendelkeznek,
azon típusoknál a hangszórót és a mikrofont ajánlatos a párna alá tenni.
 
4. Ügyeljen arra, hogy a tűket megfelelően illessze, csatlakoztassa a fejhallgató
csatlakozóját a fejhallgató aljzatához. A dugót csak egy irányban lehet bedugni.
 
5. Rögzítse a fejhallgató csatlakozójának kábelét a sisak belsejében.
Dugja be a felesleges vezetéket a sisakba. Ügyeljen arra, hogy a vezetékből
csak néhány centiméter kerüljön ki.




