MIKROSŁUCHAWKA
- instrukcja obsługi -

Zasada działania.
Pętla bluetooth indukuje pole, które jest odbierane przez słuchawkę i zamieniane na dźwięk. Oznacza to, że siła głosu w
słuchawce jest zależna od odległości między pętlą a słuchawką oraz głośności ustawionej w telefonie. Zestaw nie wpływa na sposób
prowadzenia rozmowy telefonicznej, co oznacza, że zasięg takiej rozmowy jest nieograniczony. Pętla posiada wbudowany,
lub wyprowadzony na dodatkowym przewodzie mikrofon co sprawia, że komunikacja może odbywać się w obydwie strony.

Mikrosłuchawka.
•
•
•
•
•

Uruchomienie słuchawki sprowadza się tylko do zamknięcia klapki baterii.
Bateria wystarcza na maksymalnie 5 godzin rozmów.
Pamiętaj aby bardzo dokładnie wyczyścić ucho przed każdym włożeniem słuchawki, gdyż zatkanie wylotu dźwięku woskowiną
spowoduje utratę łączności.
Zawsze przechowuj słuchawkę w stanie wyłączonym.
Bateria do słuchawki ma oznaczenie 337 lub SR416SW, można je kupić w niemal u każdego zegarmistsza, jak i w wielu punktach
fotograficznych.

Pętla indukcyjna.
Zadaniem pętli jest utrzymanie łączności między telefonem a samą mikrosłuchawką. Pętla łączy się z telefonem za pośrednictwem
Bluetooth. Czas pracy pętli wynosi od 2 do 5 godzin zależnie od modelu. Niektóre modele pętli można ładować w czasie pracy (np. z
powerbanku).
Pierwsze uruchomienie (parowanie z telefonem).
Pętle należy sparować z telefonem przed rozpoczęciem użytkowania. Zależnie od modelu pętli czynność ta sprowadza się do
włączenia urządzenia i wyszukania go na liście urządzeń bluetooth w telefonie. Niektóre modele pętli wymagają przełączenia ich w tryb
parowania. Zwykle robi się to przez przytrzymanie przycisku głównego lub włącznika przez ok 5 sekund do momentu zasygnalizowania tego
stanu przez diodę led (dioda może zacząć migać lub świecić na dwa kolory). Jeśli nie potrafisz sparować pętli ze swoim telefonem, zadzwoń i
poproś o szczegółowe instrukcje dla Twojej pętli.
Wyłączanie i włączanie pętli.
O ile pętla nie posiada przesuwanego przełącznika: przytrzymaj przycisk główny lub zasilania przez kilka sekund do momentu
zasygnalizowania zmiany stanu przez diodę led.
Sterowanie rozmową.
Działanie przycisku głównego na pętli jest zależne od telefonu, ale zwykle:
•
Pojedyńcze kliknięcie odbiera połączenie (lub uruchamia odtwarzacz muzyki),
•
Dwukrotne kliknięcie wybiera ostatni numer,
•
Duższe przytyrzmanie rozłącza połączenie
Uwagi.
•
Upewnij się, że rozłączenie zestawu w czasie pracy (np. poprzez utrate zasięgu lub rozładowanie baterii) nie spowoduje
samoczynnego przełączenia rozmowy w tryb głośnomówiący!
•
Wycisz telefon i zablokuj klawiature w czasie rozmowy.
•
Staraj się trzymać telefon w miarę wysoko (np w kieszeni marynarki) wyświetlaczem w stronę ciała (komórce łatwiej jest wtedy
utrzymać "zasięg" sieci)
•
Jeśli obawiasz się trybu głośnomówiącego, najlepiej zaklej głośnik taśmą lub innym materiałem wygłuszającym
•
Jeśli to możliwe podepnij do telefonu zwykłe słuchawki. Mogą posłużyć jako dodatkowa antena i zapobiec przełączeniu telefonu
na głośnik.
•
Miej pewność, że Twój telefon zniesie kilka godzin rozmowy. Jeśli masz wątpliwości podłącz powerbank.

Uwagi ogólne.
•
•
•
•

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest sprawdzić czy wszystkie elementy zestawu działają przez deklarowaną ilość czasu lub
co najmniej ilość czasu jaka jest Ci potrzebna.
Nie zapomnij zmienić baterii na nową w dniu "akcji".
Nie zapomnij naładować telefonu. Wyłącz wszystkie zbędne aplikacje, aby oszczędzać energię.
Słuchawka reaguje na wszelkie zmiany pola magnetycznego w swoim otoczeniu. Dziwne szumy i buczenie są normalne.

Pomoc.
W razie problemów pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić pod numer 507-293-714. Pisanie SMS nie jest zalecane.
Inne formy kontaktu można odnaleźć na stronie: http://specteam.pl/Kontakt
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