Gembird Bluetooth Headset
Návod k použití

Úvod

Tento Bluetooth headset je bezdrátové zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth. Ke
komunikaci
používá frekvenční pásmo 2,4 GHz – 2,48 GHz, maximální operační vzdálenost je 10 metrů (Class II).
Všechna zařízení, která chcete používat s tímto Bluetooth headsetem, musí být kompatibilní s
Bluetooth
technologií verze 1.1. (podrobnosti naleznete v příručce k vašemu zařízení).

Univerzálnost při nošení

Headset můžete upravením klipu na ucho přizpůsobit nošení na pravém nebo levém uchu.
Přizpůsobení
provedete připevnění klipu na ucho na druhou stranu headsetu.

Používání handsfree
Zapnutí handsfree

1. Handsfree zapnete stiskem multifunkčního tlačítka na dobu 3 sekund. Na
Headsetu zabliká červená LED dioda.

Vypnutí handsfree

1. Handsfree vypnete stiskem multifunkčního tlačítka na dobu 3 sekund.
2. Před opětovným zapnutím handsfree vyčkejte nejméně 4 sekundy.
Poznámka:
pokud Headset nenalezne během 20 minut telefon, pokud je používán samostatně nebo pokud je
v nabíječce která není napájena nabíječkou do auta, dojde z důvodu šetření baterie k jeho vypnutí
Headset se může vypnout i během nabíjení

Párování a volba profilu Handsfree nebo Headset

Před první použitím musíte headset s Bluetooth telefonem nejprve spárovat. Pokud budete používat s
vašim
mobilním telefonem pouze tento headset, nebude nutné tento párovací proces v budoucnu opakovat.
A. Ujistěte se, že před započetím párování je headset vypnutý.
B. Aktivujte Bluetooth na dle pokynů v návodu k vašemu mobilnímu telefonu.
C. Zapněte headset.
D. Stiskněte multifunkční tlačítko na dobu 8 sekund.Dioda začne střídavě blikat červeně a žlutě – to je
znamení, že je headset v párovacím režimu.
D. Na mobilním telefonu proveďte vyhledání Bluetooth zařízení. (To může trvat několik sekund. Je
lepší,
když dáte obě zařízení blízko k sobě.)
E. Na displeji telefonu se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno zařízení Pioneer Extra a budete vyzváni
k potvrzení
požadavku, aby váš telefon provedl párování s nalezeným zařízením. Tento požadavek potvrďte.
F. Po dotázání na PIN kód zadejte 1234 a telefon začne párovací proces s headsetem.
G. Váš mobilní telefon vám oznámí, že párování bylo úspěšné a LED dioda na headsetu bude blikat
pomalu
– headset je nyní v pohotovostním režimu. Modrá LED dioda bude blikat 1x nebo 3x za 5 sekund
v závislosti na profilu, který váš mobilní telefon podporuje.
Důležité upozornění:

U některých verzí firmware telefonů Nokia nedochází k automatickému propojování Headsetu s
telefonem. V tomto případě musíte jednou stisknout multifunkční tlačítko Headsetu pro propojení
Headsetu s telefonem.
Pokud u některých telefonů Nokia dochází k problémům s odpojováním Headsetu, vypněte si prosím na
telefonu tóny kláves.

Nabíjení Headsetu

Handsfree můžete nabíjet ve vašem voze pomocí auto nabíječky nebo doma pomocí síťové nabíječky.
1. Připojte nabíječku do zásuvky a do konektoru pro nabíjení uvnitř pouzdra / nabíječky Headsetu.
2. Během nabíjení bliká LED dioda nabíječky červeně.
3. Po nabití baterie bliká LED dioda nabíječky střídavě červeně a zeleně.
4. Když Headset vyjmete z nabíječky, svítí LED dioda zeleně (pohotovostní režim).
5. Odpojte nabíječku od handsfree a zásuvky.

Příjem hovoru

1. Pokud váš telefon zjistí příchozí hovor, váš Headset vyzvání stejně jako váš telefon.
2. Pro přijmutí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko jednou směrem dolů.
Poznámka: Pro přijmutí a ukončení hovoru můžete použít klávesnici telefonu, zvuk bude i nadále přenášen
do Headsetu.

Ukončení hovoru

1. Pro ukončení hovoru stiskněte jednou multifunkční tlačítko.

Ovládání hlasitosti

Headset má digitální ovládání hlasitosti, které se ovládá pomocí tlačítek + a -. Hlasitost lze ovládat
pouze při probíhajícím hovoru.
Ke změně hlasitosti můžete také použít tlačítka pro změnu hlasitosti na svém telefonu.
Poznámka:
1. Úroveň změny hlasitosti můžete sledovat dna displeji svého telefonu.
2. Pokud si nastavíte vysokou hlasitost, může u některých telefonů při hovoru docházet k ozvěnám (echu)
nebo ke zvýšení šumu v pozadí hovoru.

Technická specifikace

kompatibilita: Bluetooth verze 1.1 s headset profilem
maximální operační vzdálenost: 10 metrů
hmotnost: 15 g bez baterie (26g s AAA baterií)
obvyklá pohotovostní doba: až 100 hodin
obvyklá doba hovoru: až 3 hodiny
typ baterie: Vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie 120mAh
Poznámka: Doba hovoru a pohotovostní doba je závislá na daném mobilním telefonu,
stáří a kapacitě baterie.
Varování:
Než začnete headset používat, prosíme přečtěte si důkladně následující instrukce.
Headset nerozebírejte.
Chraňte headset před prachem a nečistotami.
Nevystavujte headset vysokým teplotám.
Vypínejte headset v letadlech a na čerpacích stanicích.
Chraňte headset před dětmi, mohli by headset rozebrat a spolknout malé části.
Baterie:
Neodhazujte baterie do ohně, mohli by explodovat.
Neotvírejte baterie.
Nevystavujte baterie tekutinám.
Nezkratujte baterie, zabraňte při skladování spojení kontaktům baterií s jinými kovy.
Nedovolte hrát si dětem s bateriemi.
S vybytími bateriemi nakládejte dle platných pravidel.
Pro nabíjení používejte nabíječku obsaženou v balení.

Firma GEMBIRD tímto prohlašuje, že zařízení Bluetooth Headset
BTHS-002 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES.

