ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πρίν την πρώτη της χρήση
Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς να την φορτίζετε. Αν το κάνετε, θα προκαλέσετε τεράστια ζημιά
στην μπαταρία. Φορτίζετε την μπαταρία σας τουλάχιστον κάθε 2 μήνες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η εξωτερική μονάδα όταν είναι συνδεδμένη με τα ακουστικά, είναι σύμφωνη με το πρωτόκολλο
IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC60529. Η μονάδα λοιπόν , μπορεί να βυθιστεί σε φρέσκο νερό
βάθους 1 μ. και να αντέξει έως και 30 λεπτά.
Παρά τούτο, η μονάδα δεν είναι ικανή για μεγαλύτερη πίεση. Η χρήση της μονάδας με ακραία
καιρικά φαινόμενα όπως ο πολύ δυνατός αέρας, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην
αδιαβροχοποίηση.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΖΗΜΙΕΣ :
Μην βυθίσετε τη μονάδα σε νερό βάθους 1 μ. για παραπάνω από 30 λεπτά.
Μην αποθηκεύετε τη μονάδα όταν είναι ακόμα βρεγμένη. : Στεγνώστε τη με ενα καθαρό μαλακό
ύφασμα. Στεγνώστε όσο νερό ή υγρασία
ία βλέπετε στη σύνδεση της μονάδας με τα ακουστικά με
ζεστό αέρα για τουλάχιστον 10 λεπτά έτσι ώστε να αποφύγετε την οξείδωση.
Μην εκθέτε τη μονάδα σε αλατόνερο ή ιονισμένο νερό, ποτά ή άλλα
ά λλα υγρά.
Αν η μονάδα εκτεθεί σε υγρά, πλύντε τη με φρέσκο παγωμένο νερό και σκουπίστε τη με ενα καθαρό
ύφασμα.
Μην εκθέτε τη μονάδα σε νερά υψηλής πίεσης
Σιγουρευτείτε οτι τα ακουστικά έχουν εγκατασταθεί 100% σωστά μέσα στη μονάδα. Αν αυτό δεν
συμβεί, τότε η προστασία έναντι στο νερό και τη σκόνη δεν υπάρχει σε εγγύηση
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΄Εαν είναι δυνατό, αφαιρέστε τα μαξιλαράκια

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΡΑΝΗ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τοποθετήστε τις βάσεις

ΒΑΣΗ ΜΕ ΒΙΔΕΣ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
/ On-Oﬀ

Τοποθετήστε τα ακουστικά
Επανεγκαταστείστε τα μαξιλαράκια

Choose the microphone to use:

IΕγκαταστείστε τη μονάδα και τοποθετήστε τα
ακουστικά

(!) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

1. Το κέντρο των ακουστικών πρέπει να είναι στο
κέντρο των αυτιών μας.
2. Το σήμα “mic” πρέπει να “βλέπει” στο στόμα
μας

ΚΑΤΩ (>)
FM Radio
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ΕΝΤΑΣΗ -

Βάση με βίδες

music

ΜΟΝΑΔΑ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ
www.interphone.com
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music

MOTORAID

Βάση με αυτοκόλλητο

ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΓΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΒΑΣΗ

ΠΑΝΩ (<)

Εντοπίστε την πιθανή θήκη εαν υπάρχει.
Προτείνουμε να έχετε τα ακουστικά σε πλήρη ευθεια
με τα αυτιά σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
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ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΡΑΝΗ
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ΕΝΤΑΣΗ +

Επιλέξτε τη βάση που θέλετε και τοποθετήστε την στην αριστερή πλευρά του κράνους.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
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POWERBANK
(Μόνο στην έκδοση TOUR)

Ανοιχτό / ανοιγόμενο κράνος

Κλειστό κράνος

MIC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΜΟΥΣΙΚΗ

Eνεργοποίηση / απανεργοποίηση από το τηλέφωνο
Πατήστε music

Χειροκίνητη ζευγοποίηση
εως το LED να αναβοσβήσει κόκκινο/μπλε.
1. Με τη μονάδα σβηστή, πατήστε και κρατήστε το
μόνο σε μια από τις δύο μονάδες.
2. Tότε πατήστε το

Ενδειξεις LED :
- κόκκινο LED: Φορτίζει.
- πράσινο LED: Πλήρως φορτισμένη

Επόμενο/προηγούμενο τραγούδι
Πατήστε
/ >

Επικοινωνία μεταξύ 2 χρηστών
Πατήστε
στη μονάδα 1 ή την μονάδα 2.

Τοποθετήστε το micro USB καλώδιο στην εσοχή στο πίσω μέτος, όπως φαίνεται στη
φωτογραφία. Συνδέστε το καλώδιο σε εναν φορτιστή USB.
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QUICKGUIDE2016EN

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μοιραστείτε μουσική με μια άλλη μονάδα που είστε ήδη συνδεδεμένος.
ή >
Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτόματη σύνδεση (μόνο για την Interphone tour)
1. Τοποθετήστε τις μονάδες (σβηστες και μέγιστος αριθμός τεσσάρων) τη μία δίπλα στην άλλη
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Bluetooth® v. 4.2 - Class II
HFP
A2DP
AVRCP
55x85x25
68 g
Up to 10 metres
20-12 h
1000 h
1,5 -2 h
Lithium-ion rechargeable
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Επικοινωνία μεταξύ 4 χρηστών
1. Για την 1η φορά μόνο, ζευγοποιήστε τη μονάδα 1 με την 2, μετά την 2 με την 3, και στη
συνέχεια την 3 με την 4
στη μονάδα 2 για να εκκινήσετε την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων 1, 2, 3.
2. Πατήστε το
3. Πατήστε το
στη μονάδα 4 για να εκκινήσετε την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων 1, 2, 3,4.
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Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου
Πατήστε το fm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – FM RADIO

Εύρεση συχνότητας
Πατήστε το
/ >
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www.cellularline.com
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Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
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Επανάκληση τελευταίου αριθμού
έως να ακουστεί μπιπ (1.5 δευτ.)
Πατήστε

fm

Φωνητική κλήση
Πατήστε
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Απαντήστε μια κλήση
Πατήστε
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Ζευγοποίηση
1. Με τη μονάδα κλειστή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
έως ότου το LED ανάψει και
εναλλάσεται μεταξύ κόκκινου και μπλε
2. Αναζητήστε τη συσκευή στο τηλέφωνό / GPS σας
3. Επιλέξτε την ενδοεπικοινωνία στο τηλέφωνο / GPS
4. Μόλις η ζεύγοποίηση ολοκληρωθεί, το LED θα ανάψει 2 φορές μπλέ, ανα 3 δευτερόλεπτα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΤΗΛΕΦΩΝΟ / GPS
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έως το LED να εναλλάσεται κόκκινο/μπλε. Η διαδικασία θα
2. Στη πρώτη μονάδα, πατήστε
σταματήσει με τις μονάδες ζευγοποιημένες.
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Αλλάξτε τη γλώσσα της φωνητικής καθοδήγησης
έως το 3ο μπιπ.Το LED θα γίνει
1. Με τη μονάδα ανοιχτή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
μωβ.
2. Πατήστε + για να επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα
έως το 3ο μπι για να αποθηκεύσετε την επιλογή. Το
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
LED θα ανάψει μπλέ.
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Bluetooth® compliance:
Supported Μπλεtooth profiles:
Dimensions mm:
Weight:
Capacity:
Talk time:
Stand-by time:
Charging time:
Battery type:

Επικοινωνία μεταξύ 3 χρηστών
1. Για την 1η φορά μόνο, ζευγοποιήστε τη μονάδα 1 με την 2, και μετά την 2 με την 3
2. Πατήστε το
στη μονάδα 2 για να εκκινήσετε την επικοινωνία μεταξύ των μονάδων 1, 2, 3.
1

ic
us
m

m
us
ic

ID

Ανοίξτε τη μονάδα
έως να ανάψει το μπλέ LED
Πατήστε
Σβήστε τη μονάδα
έως να ανάψει το κόκκινο LED και η μονάδα να κλείσει=
Πατήστε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
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EN - This product is CE marked in accordance with the provisions of Directive R&TTE (1999/05/EC) and of Directive ROHS (2011/65/
EU). With this, Cellular Italia S.p.A. declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 1999/5/EC and Directive 2011/65/EU. The user is prohibited from making any type of change or variation to the device.
Variations or changes not exΠατήστεly approved by Cellular Italia S.p.A will cancel the user’s authorisation to use the device. Μπλεtooth®
is a trademark owned by Μπλεtooth SIG, Inc.
For further information, visit the website www.interphone.cellularline.com

Αποθήκευση συχνότητας
Πατήστε το fm έως το μπιπ (1.5 δευτ.)
Προσωρινή αποθήκευση των 8 ισχυρότερων σταθμών
Πατήστε το fm έως το 2ο μπιπ (3 δευτ)

EN - INSTRUCTIONS FOR THE DISPOSAL OF APPLIANCES FOR DOMESTIC USERS
(Applicable in countries in the European Union and those with separate waste collection systems)
This mark on the product or documentation indicates that this product must not be disposed of with other household waste at the end of
its life. To avoid any damage to health or the environment due to improper disposal of waste, the user must separate this product from
other types of waste and recycle it in a responsible manner to promote the sustainable re-use of the material resources.
Domestic users should contact the dealer where they purchased the product or the local government office for all the information
regarding separate waste collection and recycling for this type of product. Corporate users should contact the supplier and verify the
terms and conditions in the purchase contract. This product must not be mixed with other commercial waste.
This product has a battery than cannot be replaced by the user. Do not attempt to open the device to remove the battery as this could
cause malfunctions and seriously damage the product. When disposing of the product, please contact the local waste disposal authority
to remove the battery. The battery inside the device was designed to be able to be used during the entire life cycle of the product

