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76020 – Οδηγίες χρήσης

ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

 Πρέπει να το φορτίσετε συνεχώς για περίπου 4 ώρες, μέχρι η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήσει. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση
του Bluetrek E2» αυτού του εγχειριδίου

 Συγχρονίστε το ακουστικό με ένα κινητό τηλέφωνο. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα «Συγρονισμός του Bluetrek E2» αυτού του
εγχειριδίου

Εισαγωγή
Το ακουστικό «Bluetrek E2» είναι ένα ασύρματο ακουστικό στηριγμένο στην τεχνολογία Bluetooth. Είναι σύμφωνο με το πρωτόκολλο Bluetooth 1.2 και
υποστηρίζει τα Headset και Hands-free profile.

Το ακουστικό «Bluetrek E2» έχει 3 πλήκτρα:
 Πλήκτρο ομιλίας (βασικό πλήκτρο)
 Πλήκτρο αύξησης της έντασης
 Πλήκτρο μείωσης της έντασης

Φορτίζοντας το «Bluetrek E2»
Παρακαλώ συνδέστε τον φορτιστή στο ακουστικό και στο ρεύμα. Κατά την διάρκεια της φόρτισης, η λυχνία ένδειξης είναι κόκκινη. Η λυχνία ένδειξης θα
σβήσει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Στις επόμενες φορτίσεις, η φόρτιση πρέπει να έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες.
Όταν ακούτε έναν ήχο χαμηλού τόνου σε τακτά διαστήματα, και η λυχνία ένδειξης είναι κόκκινη, το ακουστικό χρειάζεται φόρτιση.

Σημαντικό:
 Εάν το ακουστικό σας είναι πλήρως φορτισμένο, η κόκκινη λυχνία ένδειξης δεν θα σβήσει όταν βάλετε το ακουστικό στον φορτιστή (για να

ελέγξετε εάν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο, πιέστε το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μόλις το απελευθερώσετε, η
κόκκινη λυχνία ένδειξης θα ενεργοποιηθεί για περίπου 3 δευτερόλεπτα)

 Για να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής των μπαταριών, προτείνεται να φορτίσετε το ακουστικό μόνο όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι
χαμηλή, μια και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει 500 κύκλους φόρτισης.

 Εάν αφήσετε την μπαταρίας του ακουστικό άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αποφορτιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε το
ακουστικό για 3 ώρες ή περισσότερο μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως. Όταν φορτίζετε πρώτη φορά το ακουστικό μετά από εκτεταμένη
αποθήκευση, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ανάψει η κόκκινη λυχνία ένδειξης.

 Μην φορτίζετε το ακουστικό για περισσότερες από 10 ώρες.
 Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φορτιστή θα ακυρώσει αυτόματα την εγγύηση. Απαγορεύεται και μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.

Συγχρονισμός του «Bluetrek E2»
Πριν να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό «Bluetrek E2» πρέπει να το συγχρονίσετε με το Bluetooth κινητό τηλέφωνο. Ο συγχρονισμός είναι η διαδικασία
σύνδεσης 2 Bluetooth συσκευών, προκειμένου να επικοινωνήσουν.

Για έναρξη του συγχρονισμού:
1. Τοποθετήστε το «Bluetrek E2» και το κινητό σας τηλέφωνο σε απόσταση 0,3 μέτρα
2. Ενεργοποιείστε το κινητό τηλέφωνο και επιλέξτε την λειτουργία αναζήτησης Bluetooth (αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού

τηλεφώνου)
3. Όταν το «Bluetrek E2» είναι απενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 7 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία

ένδειξης ανάψει κόκκινη και μπλε εναλλακτικά. Ένας ήχος μπορεί να ακουστεί στο ηχείο.
4. Μόλις το κινητό τηλέφωνο αναγνωρίσει το ακουστικό, ένα μήνυμα «Bluetrek E2» θα εμφανιστεί. Ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφώνου για

να αποδεχθείτε τον συγχρονισμό. Ο κωδικός (PIN) είναι 0000, στην συνέχεια πιέστε «ναι» ή «ok».

Εάν ο συγχρονισμός είναι επιτυχής, η λυχνία ένδειξης θα γίνει μπλε και θα ανάβει ελαφρά.
Εάν δεν ξεκινήσετε την διαδικασία αναζήτησης μέσα σε πέντε λεπτά, το ακουστικό θα απενεργοποιηθεί. Πρέπει τότε να ενεργοποιήσετε το ακουστικό και
να ξεκινήσετε πάλι την διαδικασία συγχρονισμού.

Φορώντας το «Bluetrek E2»
Για την άνεση σας, το κλιπ αυτιού του «Bluetrek E2» είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζεται και να αφαιρείται γεγονός που σας επιτρέπει να το
φοράτε άνετα σε οποιοδήποτε αυτί. Το «Bluetrek E2», όπως είναι στην συσκευασία, είναι έτοιμο για να το φορέσετε στο δεξί αυτί.

Για το αριστερό αυτί, απλά αφαιρέστε το κλιπ αυτιού από το ακουστικό τραβώντας το ελαφρά από την βάση

Πλήκτρο ομιλίας

Πλήκτρο αύξησης της
έντασης

Υποδοχή φόρτισης

Πλήκτρο μείωσης της
έντασης

Ηχείο

Μικρόφωνο
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Ο βρόχος αυτιού είναι κατασκευασμένος από μαλακό υλικό που μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάζει στο αυτί σας. Παρακαλώ
ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για να δείτε πως μπορεί να προσαρμοστεί.

Γυρίστε το κλιπ αυτιού προς τα πάνω, και τοποθετήστε στο ακουστικό πιέζοντας ελαφρά στην βάση τοποθέτησης του

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του «Bluetrek E2»

Ενεργοποίηση του «Bluetrek E2»
Όταν το ακουστικό σας είναι απενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 2 λεπτά μέχρι να ανάψει η μπλε
ενδεικτική λυχνία. Ένα μπιπ (2 τόνοι) μπορεί να ακουστεί στο ηχείο. Απελευθερώστε το πλήκτρο ομιλίας.
Για να ελέγξετε εάν το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ομιλίας. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάψει μπλε, το ακουστικό σας
είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση του «Bluetrek E2»
Όταν το ακουστικό σας είναι απενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η
κόκκινη ενδεικτική λυχνία μετά από την μπλε. Ένα μπιπ (2 τόνοι) μπορεί να ακουστεί στο ηχείο. Τότε απελευθερώστε το πλήκτρο ομιλίας.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

*Κινητό τηλέφωνο με φωνητική αναγνώριση
 Βεβαιωθείτε ότι η φωνητική κλήση στο κινητό σας τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη και τα φωνητικά ονόματα έχουν καταγραφεί στο

τηλέφωνο. Για να τα εισάγετε παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου.
 Όταν δεν υπάρχει εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε εξέλιξη, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ομιλίας.
 Περιμένετε για ένα ηχητικό σήμα από το κινητό τηλέφωνο (συνήθως ένας σύντομος ήχος)
 Πείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε

Κινητό τηλέφωνο χωρίς φωνητική αναγνώριση
 Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό και το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένα και σε κατάσταση αναμονής.
 Καλέστε τον αριθμό από τα πλήκτρα του κινητού τηλεφώνου, και μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα η ηχητική σύνδεση θα δημιουργηθεί.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, παρακαλώ ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων στις πιο συχνές
ερωτήσεις στο website: www.bluetrek.com για να μάθετε περισσότερα.

Απάντηση μιας κλήσης
Όταν το ακουστικό κτυπάει, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ομιλίας για να δεχτείτε την κλήση

Τερματισμός μιας κλήσης
Πιέστε μια φορά το πλήκτρο ομιλίας για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση

Προσαρμογή της έντασης
Για να αυξήσετε την ένταση κατά την διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο “VOL+” στο ακουστικό.
Για να μειώσετε την ένταση κατά την διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο “VOL-” στο ακουστικό.

Σίγαση του μικροφώνου

Σίγαση του μικροφώνου κατά την διάρκεια μιας κλήσης
Κατά την διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “VOL+” για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Ένας περιοδικός τόνος μπορεί
να ακούγεται σε στο ηχείο όταν το μικρόφωνο έχει απενεργοποιηθεί

Τερματισμός της λειτουργίας σίγασης
Όταν το μικρόφωνο είναι σε λειτουργία σίγασης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο “VOL+” στο «Bluetrek E2». Ο περιοδικός τόνος θα σταματήσει

Μεταφορά μιας κλήσης από το «Bluetrek E2» στο κινητό τηλέφωνο
Κατά την διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα (αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο στο hands-free profile)
Στο Headset profile, μπορείτε απλά να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Μεταφορά μιας κλήσης από το κινητό τηλέφωνο στο «Bluetrek E2»
Για να προωθήσετε μια κλήση στο ακουστικό, χρησιμοποιείστε τις επιλογές στο κινητό σας τηλέφωνο.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, εξαρτάται από την λειτουργικότητα του κινητού σας τηλεφώνου.

Αναμονή μιας κλήσης
Όταν ακούσετε μια ειδοποίηση κλήσης όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, πιέστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ομιλίας για να δεχτείτε την
δεύτερη κλήση και να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή.
Για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης που είναι σε αναμονή, πιέστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ομιλίας.
Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να δεχτείτε την κλήση που είναι σε αναμονή, πιέστε μια φορά το πλήκτρο ομιλίας.
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Πρόσθετες λειτουργίες με ορισμένα τηλέφωνα
Απόρριψη μιας κλήσης
Όταν χτυπά το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα

Επανάκληση του τελευταίου καλούμενου αριθμού
Όταν δεν υπάρχει εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο ομιλίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν μπορείτε να επιλύσετε με αυτό τον οδηγό, είναι να
απενεργοποιήσετε το ακουστικό και το κινητό τηλέφωνο και να τα ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Για περισσότερα, παρακαλώ ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο website: www.bluetrek.com

Οδηγίες για ασφαλή χρήση
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό

 Μην πετάτε ή μην προσπαθείτε να αλλάξετε το σχήμα του ακουστικού
 Μην εκθέτετε το ακουστικό σε υγρά ή υγρασία
 Μην εκθέτετε το ακουστικό σε ακραίες θερμοκρασίες. Εύρος θερμοκρασίας: 0-40oC
 Μην εκθέτετε το ακουστικό σε φωτιά ή σε φλόγες
 Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε το ακουστικό. Η επισκευή και ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 Κρατήστε το ακουστικό μακριά από σκόνη
 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το ακουστικό μια και περιλαμβάνει μικρά τμήματα τα οποία μπορεί να αποβούν επικίνδυνα
 Ελέγξτε την νομοθεσία στην χώρα σας αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό ενώ οδηγείτε
 Απενεργοποιείστε το ακουστικό πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Μην τις πετάτε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.


