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ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ BLUETOOTH “BTH-155”

Το “BTH-155” είναι ένα ασύρματο ακουστικό για κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία Bluetooth.
Η τεχνολογία Bluetooth είναι ένα πρότυπο για ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε κοντινή απόσταση.
Τα ακουστικά και κινητά τηλέφωνα συμβατά με Bluetooth μπορούν να συνδεθούν ασύρματα σε μία
απόσταση έως 10 μέτρα.
Αυτό το προϊόν είναι ένα ακουστικό συμβατό με Bluetooth και πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
από το πρωτόκολλο Bluetooth 2.0.
2 προφίλ υποστηρίζονται: συσκευές με προφίλ ακουστικού και προφίλ hands-free.
Συνεπώς, το ακουστικό λειτουργεί με όλες τις κατάλληλες συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν το
προφίλ ακουστικού και / ή hands-free.

Περιλαμβάνεται:
- Ακουστικό Bluetooth
- Μονάδα φόρτισης 230V
- Κλιπ αυτιού

Περιγραφή
1. Πλήκτρο πολλαπλής λειτουργίας (ΠΠΛ)
2. Ένταση +
3. Ένταση –
4. Κλιπ αυτιού
5. Μικρόφωνο
6. Ηχείο
7. Σταθμός φόρτισης
8. Ένδειξη LED

Φορώντας το ακουστικό

Φορτίζοντας το ακουστικό
Πριν να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό με την μονάδα φόρτισης
για τουλάχιστον 3 ώρες. Ο χρόνος φόρτισης μετά την πρώτη φόρτιση είναι 3 ώρες.
- Βάλτε τον φορτιστή στην πρίζα και συνδέστε τον στην υποδοχή του ακουστικού.
- Το LED ανάβει κόκκινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Το LED σβήνει όταν η μπαταρία του ακουστικού
είναι πλήρως φορτισμένη.
- Παρακαλώ σημειώστε ότι η φόρτιση μπορεί να μην ξεκινήσει αμέσως εάν το ακουστικό δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Το LED ανάβει κόκκινο όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. Ένα ηχητικό σήμα (ένα το λεπτό) επίσης
σας ειδοποιεί.
Όταν συμβαίνει αυτό, το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το ακουστικό
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “ΠΠΛ” για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το
ακουστικό. Το μπλε LED του ακουστικού ανάβει 3 φορές γρήγορα, και στην συνέχεια σχεδόν κάθε 4
δευτερόλεπτα. Ένα ηχητικό σήμα μπορεί επίσης να ακουστεί στο ακουστικό το οποίο υποδηλώνει την
ενεργοποίηση του.
- Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Το μπλε LED στο
ακουστικό ανάβει 3 φορές γρήγορα και στην συνέχεια σβήνει. Ένα ηχητικό σήμα μπορεί επίσης να
ακουστεί στο ακουστικό το οποίο υποδηλώνει την απενεργοποίηση του.

Προσαρμόζοντας το ακουστικό στο κινητό τηλέφωνο
Θα πρέπει να συνδυάσετε και τα δύο στοιχεία για να είναι δυνατή η επικοινωνία του ακουστικού με το
τηλέφωνο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή σαν συγχρονισμός (pairing or coupling) και είναι η βάση για
την λειτουργία του ακουστικού Bluetooth. Ο συγχρονισμός πρέπει να γίνει μόνο μια φορά πριν το
ακουστικό τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά! Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο
και η μονάδα φόρτισης δεν είναι συνδεδεμένη με το ακουστικό. Προετοιμάστε το τηλέφωνο σας για την
διαδικασία συγχρονισμού.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου για να ενεργοποιήσετε στο κινητό
σας την λειτουργία Bluetooth και να ξεκινήσετε και να εκτελέσετε την διαδικασία συγχρονισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο.
- Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” στο ακουστικό για σχεδόν 7 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να αρχίσει να ανάβει
κόκκινο και μπλε (εναλλακτικά). Παρακαλώ σημειώστε: το ακουστικό παραμένει στην λειτουργία
συγχρονισμού για 1 λεπτό. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου
όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
- Ξεκινήστε την σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του κινητού σας
τηλεφώνου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του κινητού σας.
- Το τηλέφωνο σας αναζητά συσκευές Bluetooth
- Εάν το ακουστικό βρει το κινητό σας τηλέφωνο, θα αναγραφεί στην οθόνη του κινητού σας η ένδειξη
“GBH700”.
- Επιλέξτε το ακουστικό και ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνο ή τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου.
- Εάν σας ζητηθεί κωδικός ή PIN, επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας 0000.
- Ο συγχρονισμός έχει τώρα ολοκληρωθεί. Το LED ανάβει τώρα 3 φορές γρήγορα, το οποίο πιστοποιεί την
ετοιμότητα του προς χρήση. Το ακουστικό είναι τώρα έτοιμο προς λειτουργία και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.
Εάν η διαδικασία συγχρονισμού δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα λεπτό από την έναρξη της διαδικασίας,
ένας ήχος ακούγεται στο ακουστικό σαν ένα ηχητικό μήνυμα σφάλματος. Σε αυτή την περίπτωση ο
συγχρονισμός πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου.

Διαχείριση κλήσεων.
Απάντηση κλήσεως
Μπορείτε να απαντήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας το ακουστικό. Στις εισερχόμενες
κλήσεις ακούγεται ένα ηχητικό σήμα στο ακουστικό. Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” για να αποδεχτείτε την
κλήση.

Τερματισμός κλήσεως
Οι κλήσεις μπορούν να τερματιστούν πιέζοντας το πλήκτρο “ΠΠΛ”.

Πραγματοποίηση κλήσεων
Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι «συνδεδεμένο» με το τηλέφωνο σας. Οι κλήσεις γίνονται όπως
συνήθως, με την διαφορά ότι το ακουστικό χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση της κλήσης.

Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων
Για την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων το προφίλ φωνής πρέπει να έχει εγκατασταθεί /
αποθηκευτεί στο τηλέφωνο σας. Το τηλέφωνο σας πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτή την λειτουργία
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στην ρύθμιση Bluetooth (μόνο hands-free profile). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Η ηχητική κλήση χρησιμοποιώντας το ακουστικό λειτουργεί με τον
ίδιο τρόπο όπως με το κινητό σας τηλέφωνο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ηχητική κλήση ενεργοποιείται
χρησιμοποιώντας το ακουστικό, όχι το τηλέφωνο!
- Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ”
- Ένας σύντομος ήχος πιστοποιεί ότι η λειτουργία ηχητικής κλήσης έχει ενεργοποιηθεί.
- Πείτε το όνομα του ατόμου που θέλετε να τηλεφωνήσετε
- Η κλήση θα πραγματοποιηθεί

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού
Για επανάκληση του τελευταίου αριθμου, πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” για 2 δευτερόλεπτα – ο τελευταίος
αριθμός κλήσης ενεργοποιείται και η κλήση πραγματοποιείται.

Απόρριψη κλήσεων (μόνο hands free profiles)
Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” για απόρριψη των εισερχόμενων κλήσεων. Πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” μέχρι ένα
«μακρύς» ήχος να ακουστεί – η κλήση έχει απορριφθεί.

Προώθηση κλήσεων
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της έντασης + και το πλήκτρο “ΠΠΛ” για να προωθήσετε
κλήσεις από το ακουστικό στο κινητό τηλέφωνο και από το κινητό τηλέφωνο στο ακουστικό κατά την
διάρκεια μιας κλήσης. Τότε πιέστε τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος στο
ακουστικό – η κλήση προωθείται στο τηλέφωνο ή το ακουστικό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις
οδηγίες χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου!

Απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου
Πιέστε τα πλήκτρα “ΠΠΛ” και “Έντασης” ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον
ήχο του μικροφώνου. Αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση συζητήσεως ή ερωτήσεων χωρίς να σας ακούει
ο άλλος συνομιλητής. Πιέστε τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα στο
ακουστικό – αυτό ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το μικρόφωνο στο ακουστικό.

Αναμονή κλήσης
Για να θέσετε μια κλίση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ” μέχρι ένα ηχητικό σήμα να ακουστεί στο
ακουστικό. Τώρα μπορείτε να δεχτείτε ή να κάνετε μια άλλη κλήση ενώ η πρώτη κλήση είναι σε αναμονή.

Εναλλαγή κλήσεων
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Ένταση +» μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα για αλλαγή
μεταξύ δύο κλήσεων.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Ένταση -» για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις.

Παρακαλώ σημειώστε:
Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού διακόπτεται
αυτόματα μετά από μια ορισμένη ώρα, ή οι συσκευές πρέπει να συνδεθούν χειροκίνητα μετά την
ενεργοποίηση και των δύο συσκευών (ακουστικό και κινητό τηλέφωνο). Σε αυτή την περίπτωση, κανένα
ηχητικό σήμα δεν ακούγεται από το ακουστικό για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για να δημιουργήσετε την
σύνδεση για τις εισερχόμενες κλήσεις, πιέστε το πλήκτρο “ΠΠΛ”.

Έλεγχος της έντασης
Πιέστε το πλήκτρο της έντασης για να ορίσετε την ένταση του ακουστικού που επιθυμείτε. Η ένταση
μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το τηλέφωνο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε, συγχρονίσετε ή να θέσετε σε λειτουργία το ακουστικό με το κινητό
τηλέφωνο, σας προτείνουμε να ελέγξετε τα ακόλουθα:
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιείστε πάλι το
ακουστικό σας
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνο σας
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι συγχρονισμένο με το τηλέφωνο σας
- Σημειώστε ότι το μέγιστο εύρος της σύνδεσης Bluetooth μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του
ακουστικού είναι σχεδόν 10μ. Παρόλα αυτά, αυτό εξαρτάται και από το περιβάλλον (τοίχοι, ηλεκτρονικές
συσκευές κ.α.)

Προληπτικά μέτρα και προστασία του ακουστικού Bluetooth
- Απενεργοποιήστε το ακουστικό πριν το αποθηκεύσετε στην τσέπη σας κ.λ.π. για να αποφύγετε την
αποδοχή κλήσεων χωρίς πρόθεση.
- Κρατήστε το ακουστικό μακριά από υγρασία, υγρά και σκόνη
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά για να καθαρίσετε το ακουστικό σας
- Μην εκθέτετε το ακουστικό σας σε υπερβολικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το
σε στεγνό μέρος και προστατέψτε το από υψηλές θερμοκρασίες.
- Σημειώστε ότι η ενσωματωμένη μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το
περίβλημα του ακουστικού!
- Χρησιμοποιείστε την μονάδα φόρτισης / φορτιστή που περιλαμβάνεται για να φορτίσετε μόνο το
ακουστικό.

Εγγραφή και πιστοποιητικό ασφαλείας / Γενικές Πληροφορίες
Αυτή η συσκευή φέρει το σύμβολο CE όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της Ντιρεκτίβας R&TTE
(1999/5/EC).
Η Hama GmbH & Co.KG δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις και όλες τις
σχετικές οδηγίες και νόμους της οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε την δήλωση στο internet στο
http://www.hama.com


