راھنمای استفاده ازرابط گردنی بلوتوثی و ھندسفری نامرئی
در ابتدا از اينکه يکی از محصوالت اين شرکت را جھت استفاده برگزيده ايد سپاسگزاريم.
محتويات بسته:
 -1يک عدد ھندسفری نامری

 - 2يک عدد رابط گردنی بلوتوثی  3وات

بھمراه شارژر يواس بی و کابل رابط جھت شارژرو يک عدد باطری شماره 337
از اين دستگاه ھم می توان جھت مکالمه تلفنی استفاده کرد و ھم می توان به صورت  mp3 playerبه
فايلھای ذخيره شده در گوشی گوش داد ,بين فايلھا حرکت نموده و بلندی صدا رابا استفاده از کليدھای
مثبت ومنفی تعبيه شده در کنار رابط گردنی افزايش يا کاھش داد  .قبل از استفاده از رابط بلوتوثی
گردنی از داشتن شارژ کامل آن مطمئن شويد و ھنگامی که دستگاه در حال شارژ شدن باشد المپ قرمز
آن روشن می شود و پس از اتمام شارژ المپ قرمز آن خاموش می گردد و يا المپ آبی روشن می شود
.دقت داشته باشيد که به ھيچ عنوان رابط گردنی را به مدت طوالنی داخل برق نزنيد )مثال از شب تا
صبح( چون ممکن است باعث صدمه زدن به دستگاه شود .رابط بلوتوثی گردنی دارای  3عدد کليد در
جلو و دو عدد کليد مثبت ومنفی در کنار آن می باشد .دوعدد کليدی کناری که در يک طرف رابط
قراردارد جھت تنظيم بلندی صدا و ھمچنين حرکت بين تراک ھای ضبط شده بر روی گوشی مورد
استفاده قرار ميگيرد به اين ترتيب که اگر کليد مثبت را نگه داريد بلندی صدا افزايش پيدا کرده و اگر آن
را يکبار فشار دھيد ,به تراک بعدی ضبط شده برروی گوشی ميرود)برای کليد منفی نيز به ھمين
ترتيب(.
جھت برقراری ارتباط بلوتوثی ,در ابتدا کليد  Callيا  Bluetooth Buttonرا که جھت روشن کردن
دستگاه است به مدت حداقل  9ثانيه نگه داشته سپس المپی که در کنار رابط گردنی است به صورت
چشمک زن  ,آبی و قرمز رنگ ,خاموش و روشن می شود .سپس بلوتوث گوشی موبايل خود را روشن
نموده و يک عدد ھندسفری بلوتوثی جديد جستجو نماييد  .پس از جستجو گوشی شما يک ھندسفری
بلوتوث جديد به نام  Tloopپيد ا ميکند .آن را انتخاب کرده ودر صورت درخواست رمز  4عدد صفر
وارد نماييد .پس از برقراری ارتباط ,چراغ چشمک زن خاموش می شود.
اکنون با يد عالمت ھندسفری بلوتوث باالی صفحه نمايش گوشی نمايش داده شود.
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سپس باطری ھندسفری را از بسته باز کرده و در جھت خودش به آرامی وارد دريچه نگھدارنده باطری
ھندسفری نماييد )دقت نماييد باطری شما دارای  2جھت بوده ,مثبت ومنفی.قسمت مثبت سمت پھنتر
باطری می باشد وبايد سمت پھن دريچه قرارگرفته وسمت منفی باطری که باريکتر می باشد ويک حلقه
مشکی دور آن قراردارد بايد سمت باريکتردريچه روبروی نخ سفيد رنگ قرارگيرد (.
اشتباه وارد کردن باطری باعث کار نکردن ھندسفری شده و حتی در بعضی موارد باعث سوختن آن می
شود .باطری حتما بايد از باال وارد دريچه نگھدارنده باطری ھندسفری گردد و از وارد کردن آن از بغل
ھا ويا انداختن آن به داخل ھندسفری جدا پرھيز نماييد.
پس از ھر بار استفاده از ھندسفری الزم است باطری آن را به آرامی خارج کنيد و برای استفاده بعدی
نگه داريد چون ماداميکه باطری داخل ھندسفری باشد ھندسفری روشن مانده و باطری شارژخود را
ازدست می دھد .عمر باطری ھندسفری به طور ميانگين  5تا  7ساعت و مدت زمان نگھداری
شارژتوسط رابط بلوتوثی  5تا  7ساعت ميباشد که پس از آن نيازمند شارژ مجدد می باشد.
حداکثر فاصله رابط گردنی از گوشی موبايل  4تا  5متر وحداکثر فاصله رابط گردنی از ھندسفری 80
سانتيمتر می تواند می باشد.
ارتباط رابط گردنی با ھندسفری از طريق کابلی که دارد وبه صورت وايرلس و از طريق فرکانس
UHFو  VHFبرقرار ميشود ,از اينرو به ھيچ عنوان کابل را مچاله ننموده ويا خم ويا نبريد وپس از
استفاده در جھت تاب خودش تا نموده و جمع نماييد.

با تشکر از حسن انتخاب شما
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