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instrukcja obsługi

mikrosłuchawka MS-03 + pętla Bluetooth
Zasady ogólne użytkowania sprzętu:
Po otrzymaniu przesyłki należy odczekać 2-3 godziny przed włączeniem zasilania.
Sprzętu nie wolno modyfikować, naprawiać, poprawiać ani wykonywać czynności niezgodnych z
ogólnymi zasadami użytkowania sprzętu elektronicznego oraz regulaminem specTeam.
Sprzętu należy używać zgodnie z prawem.
Instrukcja szczegółowa:

Higiena kanału słuchowego jest bardzo istotna. Przed każdorazowym włożeniem słuchawki
należy wyczyścić ucho do sucha specjalnym wacikiem. Po wyczyszczeniu ucha należy odczekać
10 minut aż odparuje z niego woda.
Ważne jest także ustawienie słuchawki względem głowy, tj. żyłką w przód lub w tył głowy.
Dzięki takiemu ustawieniu słuchawki głośność może wzrosnąć nawet o 50%.
Włączenie słuchawki oznacza umieszczenie w niej baterii. W tym celu należy odchylić klapkę
znajdującą się w szerszej części słuchawki.

Słuchawki nie należy narażać na zbyt duży sygnał z pętli. Przeznaczona jest tylko do
współpracy z telefonem bądź krótkofalówką (maksymalna głośność w tych urządzeniach jest
dozwolona). Przesterowanie membrany słuchawki jest równoznaczne z jej zniszczeniem.
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Słuchawka jest miniaturowym odbiornikiem indukcyjnym przeznaczonym do umieszczenia w
kanale słuchowym. Dzięki swoim małym rozmiarom i ciemnym kolorze jest całkowicie
niewidoczna z zewnątrz. Słuchawka nie wymaga żadnej regulacji. Głośność dobiera się w
urządzeniu komunikacyjnym (np.: telefonie, krótkofalówce) lub pętli bluetooth.
Do prawidłowej pracy słuchawki niezbędna jest tzw. pętla indukcyjna. Jest to urządzenie
zakładane na szyję pod odzież. Pętla i mikrosłuchawka nie są ze sobą połączone –
komunikują się za pomocą pola magnetycznego wytworzonego w pętli. Induktor to zwykła cewka
zbudowana z bardzo cienkiego drutu, gęsto nawiniętego. Złamanie przewodu cewki spowoduje
nieodwracalną usterkę. Pętli nie należy narażać na złamania, zagięcia i ściskanie. Należy
także zachować ostrożność przy obchodzeniu się z pozostałymi przewodami: Nie należy
naciągać przewodu mikrofonu.

Słuchawka nie jest wodoodporna. Pot, płynna woskowina może spowodować zatkanie słuchawki w
stopniu uniemożliwiającym jej późniejsze działanie.
Jeśli słuchawka wypada z ucha to znak, że albo jest źle włożona albo kształt kanału
usznego jest nienormalny. Należy wtedy spróbować umieścić słuchawkę w drugim uchu.
Prawidłowo włożona słuchawka sprawia, że praktycznie nie docierają do nas dźwięki z
zewnątrz.
Po zdjęciu naklejki z baterii odczekaj minutę – bateria musi się utlenić.
Nie istnieje możliwość uszkodzenia ucha przez słuchawkę. Długość kanału usznego wynosi 2530mm a długość słuchawki średnio połowę tej długości.
Nie należy się bać dociśnięcia słuchawki w głąb kanału usznego. Naturalnym odruchem jest
cofnięcie ręki kiedy poczujemy dyskomfort lub ból - ten strach trzeba po prostu przemóc.
W przypadku "zapchania" się mikrosłuchawki należy wymienić filtr (biły element). Do filtra
nie należy wprowadzać żadnych igieł itp w celu usunięcia woskowiny. Filtr należy wymienić!
Wymiana filtra odbywa się za pomocą specjalnego dozownika, który z jednej strony posiada
specjalny zaczep do wyjęcia starego filtra a z drugiej strony nowy filtr, który należy
wcisnąć w miejsce poprzedniego.

PĘTLA INDUKCYJNA – MODUŁ BLUETOOTH
Synchronizacja z telefonem: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu migotania
kontrolki na czerwono i niebiesko. Wyszukaj w telefonie BS-309. Wpisz hasło:
0000. Wybierz ‘połącz’ (o ile taka opcja jest dostępna). Wybierz opcje
‘autoryzacja’ o ile jest dostępna.
Włączenie bluetooth: Przytrzymaj przycisk do momentu zapalenia się niebieskiej
kontrolki.
Odebranie połączenia: Korzystając z pętli bluetooth odebranie połączenia
przychodzącego odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku słuchawki w module
bluetooth (a nie w telefonie).
Odrzucenie połączenia: Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2-3 sekundy przycisk
słuchawki.
Wybieranie ostatniego numeru: Przyciśnij przycisk słuchawki dwukrotnie.
Wyłączenie modułu bluetooth:
Przytrzymaj przycisk do momentu zapalenia się
czerwonej kontrolki.
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