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Προσαρμογέας for Liberty Hands-Free διευκολύνσεις

Ο προσαρμογέας Bluetooth for Liberty Hands-Free ρυθμίσεις τηλεφώνου (HFPS) χρησιμοποιεί 2,4 GHz τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη επικοινωνία.
Το προϊόν είναι συμβατό με συσκευές οι οποίες υποστηρίζουν Bluetooth έκδοση 1,1 και το προφίλ ακουστικών.
Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το HFPS για πρώτη φορά.

Χρήση του προσαρμογέα
Ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνδεση με κινητά τηλέφωνα και άλλα συστατικά τα οποία υποστηρίζουν το προφίλ των ακουστικών. Εάν δεν είστε σίγουροι,
απευθυνθείτε στις οδηγίες λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου.
Ένα κατάλληλο κινητό τηλέφωνο θα σας επιτρέπει να δέχεστε και να απορρίπτετε κλήσεις.
Τώρα πια δε χρειάζεται να κρατάτε το τηλέφωνο στα χέρια σας και μπορείτε απλά να το αφήνετε στο χαρτοφύλακά σας, για παράδειγμα. Περιέχεται επίσης ένας ξεχωριστός
ρυθμιστής έντασης.

Εγκατάσταση
Ο προσαρμογέας Bluetooth for Liberty Hands-Free ρυθμίσεις τηλεφώνου είναι συνδεδεμένος στο Liberty αντί του καλωδίου του προσαρμογέα Liberty. Ο προσαρμογέας
λειτουργεί με τα Liberty I, II, III.

Εκκίνηση
Προτού χρησιμοποιήσετε το σετ προσαρμογέα με ένα Bluetooth κινητό τηλέφωνο για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι ικανές να αναγνωρίσουν η μία
την άλλη. Η διαδικασία σύνδεσης περιγράφεται παρακάτω.

Σύνδεση με κινητό τηλέφωνο
Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα με το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει πρώτα να έχουν συνδεθεί και τα δύο.
- Στο κινητό σας τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία η οποία επιτρέπει αναζήτηση Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες καταφύγετε στις οδηγίες λειτουργίας του
κινητού σας τηλεφώνου.

- Όσο ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος στο Liberty, βρίσκεται στη διαδικασία σύνδεσης και μπορεί να αναζητηθεί από ενεργές συσκευές Bluetooth. Όταν το κινητό σας
τηλέφωνο ‘εντοπίσει’ τον προσαρμογέα, αυτό θα υποδειχθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

- Εάν υποκινηθεί από το δικό σας τηλέφωνο, εισάγετε το τετραψήφιο PIN (0000).
- Εάν η διαδικασία της σύνδεσης είναι επιτυχής αυτό θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου.

Ο προσαρμογέας Bluetooth για Liberty Hands-Free ρυθμίσεις τηλεφώνου είναι τώρα έτοιμος για λειτουργία!

Ρύθμιση Έντασης
Η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας το κύκλωμα ρύθμισης έντασης του προσαρμογέα Bluetooth για Liberty Hands-Free ρυθμίσεις τηλεφώνου.

Ειδικές Σημειώσεις
Καταχώρηση και Ασφαλής Πιστοποίηση/ Γενικές Πληροφορίες
Αυτή η συσκευή φέρει το σύμβολο CE όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Directive R & TTE (99/5/EC).
Η Hama σε αυτό το σημείο δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι συμμορφωμένη ως προς βασικές απαιτήσεις και ως προς άλλες παρόμοιες διατάξεις του νόμου 1999/5/EC.
Την ανακοίνωση της συμφωνίας θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα του Internet www.Hama.de
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