
51826 – Οδηγίες Χρήσης

I. Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε το ακουστικό Hama PS3 BT για το Play station 3 και συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Είμαστε βέβαιοι ότι το προϊόν
μας θα σας βοηθήσει στο παιχνίδι σας. Αυτές οι σύντομες οδηγίες περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σταθμού. Παρακαλούμε
κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Το PS3 BT ακουστικό δημιουργήθηκε κυρίως για το PS3, όχι για smartphones ή κινητά τηλέφωνα – για να το χρησιμοποιήσετε με το
smartphone / κινητό τηλέφωνο, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεις του smartphone / κινητού τηλεφώνου σας.

II. Περιεχόμενα συσκευασίας
Καλώδιο φόρτισης
Ακουστικό
Οδηγίες χρήσης

III. Εγκατάσταση / Λειτουργία
Πριν λειτουργήσετε αυτό το ακουστικό για πρώτη φορά, πρέπει να το φορτίσετε για περίπου 4 ώρες χωρίς διακοπή.

IV. Συγχρονισμός του PS3 BT ακουστικού με το PS3
1. Παρακαλούμε ανοίξτε το μενού PS3 πατώντας το πλήκτρο PS Home.
2. Παρακαλούμε επιλέξτε το μενού “Settings”
3. Τώρα επιλέξτε στο μενού το “Peripheral devices – Settings”
4. Έπειτα επιλέξτε στο μενού το “Manage Bluetooth devices”
5. Πατήστε “X” για να επιβεβαιώσετε ότι καταχωρήσατε μια καινούργια περιφερειακή συσκευή.
6. Τώρα ανοίξτε το ακουστικό και βάλτε το σε κατάσταση συγχρονισμού πατώντας το μεγάλο μεσαίο πλήκτρο λειτουργίας στο ακουστικό σας

(για περίπου 9 δευτ.) Μπορείτε να δείτε αν είναι σε κατάσταση συγχρονισμού όταν το LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε διαδοχικά.
7. Κάντε κλικ στο “Start scan” για να επιβεβαιώσετε.
8. Η συσκευή σας θα πρέπει τώρα να αναγνωρίζεται σαν BTH – 068 – παρακαλούμε επιλέξτε αυτή και επιβεβαιώστε πατώντας X.
9. Παρακαλούμε πατήστε X και εισάγετε τον κωδικό 0000.
10. Η επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η καταγραφή ήταν επιτυχής.
11. Πατήστε “0” δύο φορές για να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων.
12. Παρακαλούμε επιλέξτε το “Audio devices – Settings” και πατήστε “X”.
13. Τώρα επιλέξτε BTH – 068 σαν συσκευή εισαγωγής εξαγωγής και επιβεβαιώστε και τα δύο με “X”.
14. Απολαύστε!
15. Για να βάλετε στο αθόρυβο το μικρόφωνο, πατήστε τα πλήκτρα “+” και “-“ συγχρόνως στο ακουστικό μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
16. Για να επανενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, παρακαλούμε πατήστε απλώς “+” ή “-“.

V. Σημειώσεις
1. Ο μέσος όρος φόρτισης είναι 4 ώρες, εξαρτάται από το πόσο η μπαταρία είχε αποφορτιστεί.
2. Μη βραχυκυκλώνετε το ακουστικό ή μην το βάζετε σε φωτιά.
3. Κρατήστε το ακουστικό μακριά από υγρασία και υγρά.
4. Προστατεύστε το ακουστικό από δυνατές δονήσεις.
5. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αφήστε κάθε εργασία επισκευής σε υπεύθυνους εξειδικευμένους τεχνικούς.
6. Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανένα τρόπο. Κάνοντας αυτό ακυρώνεται η εγγύηση.

VI. Υποστήριξη και Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον διανομέα ή το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Hama.

VII. Γραμμή Υποστήριξης – Τμήμα Εξυπηρέτησης της Hama
Τηλέφωνο: +49(0)9091/502-115
Fax: +49(0)9091/502-272
E-mail: produktberatung@hama.de

VIII. Internet / World Wide Web
Υποστήριξη προϊόντων, νέοι οδηγοί, πληροφορίες προϊόντων και πολλά ενδιαφέροντα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο www.hama.com
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