Btuetooth technologie

Bluetooth Handsfree HBC224

Váený zákazníku
V souèasnosti vlastní ji vìtina lidí mobilní
telefon. Pro ty, kteøí jsou zároveò majiteli
jakéhokoli pøenosného hudebního pøehrávaèe na
sluchátka, je problém pøi jeho poslechu jednodue
rozpoznat pøíchozí hovor a pøijmout jej èi naopak
jej uskuteènit. Není-li mobilní telefon vybaven
jiným vyzvánìním ne zvukovým (napø. vibraèním),
uivatel jej neslyí. Navíc je pøi poslechu
pøehrávaèe telefonování znaènì problematické té
z dùvodu nutnosti rychle sejmout sluchátka z uí,
aby bylo moné pøijmout hovor.
Do Bluetooth HBC224 mùete pøipojit jakákoliv
sluchátka. HBC224 upevníte napøíklad na náprsní
kapsu odìvu. Pøi telefonování se automaticky
ztlumí zvuk z pøehrávaèe na nastavené minimum a
mùete telefonovat s pouitím mikrofonu
vestavìného v HBC224. Bluetooth HBC224
poskytuje vysokou kvalitu zvuku v obou smìrech,
zvlátì pøi pouití kvalitních sluchátek. V reimu
poslechu pøehrávaèe nemá HBC224 na kvalitu
zvuku ádný vliv a mùe být i vypnuté. Vìøíme, e
zaøízení HBC224 splní Vae oèekávání.

Mnoho spokojenosti!

- Pouívejte pouze nabíjeèku, která je v pøísluenství HBC224.
- Blikající èervená dioda indikuje vybití baterie a HBC224 je tøeba
nabít.
- HBC224 dobíjejte pouze uvnitø místnosti nebo automobilu, pøi
teplotì 5 a 45 °C.
- Zanechání HBC224 v pøíliném mrazu nebo horku mùe vést k
pokození baterie èi ostaních èástí HBC224.
POZOR!
Nenechávejte nikdy akumulátor ve vybitém stavu po delí dobu.
Pokud nebudete HBC224 po delí dobu pouívat, vdy jej nejprve
dobijte. Pøipadné úplné vybití mùe vést ke ztrátì kapacity baterie
a nejedná se v tomto pøípadì o záruèní vadu, ale o vadu zpùsobenou nevhodným pouíváním.
Ovládací prvky HBC224
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Pouití a výhody Handsfree HBC224
HBC224 je výjimeèné zaøízení tím, e proti bìným typùm, které
se instalují na jedno ucho, je tento typ pøipraven pro pøipojení jednoho (mono) nebo dvou (stereofonních) sluchátek. Velkou
výhodou kromì toho, e nezatìuje ucho jako bìné typy (celý
systém Bluetooth na uchu), je monost pøipojení stereofonních
sluchátek a audiopøehrávaèe. Protoe je mikrofon vzdálen od
sluchátek a ty jsou navíc krytá hlavou posluchaèe je systém
naprosto odolný proti vzniku akustické vazby - ozvìny. Je lhostejné jaký typ sluchátek a pøehrávaèe pouijete. Velmi kvalitní
obvody HBC224 s patentovaným zapojením pro elektronické
bezkontaktní a bezeztrátové pøepínání uspokojí i velmi nároèné
posluchaèe nejen pøi poslechu v exteriéru na pøenosný pøehrávaè
ale i pøi domácím poslechu na kvalitní aparatuøe se sluchátky.
I v tomto pøípadì uivatelé mohou vyuít bezproblémové pøijmutí
hovoru.
Pøíprava HBC224
Bluetooth handsfree HBC224 spolupracuje pouze s mobilním

správná elektronika pro Vás

dealer and service:

Bluetooth je bezdrátová technologie pro snadnou komunikaci
na krátké vzdálenosti mezi kompatibilními zaøízeními.
Tato technologie je zaloená na radiovém pøenosu mezinárodního standartu ve frekvenèním pásmu 2.4-2,48 GHz.
Pomoci Bluetooth je moné spolehlivì pøenáet vysokou
rychlosti hlas i data, ani by byla nutná, pøímá viditelnost zaøízeni,
která spolu komunikuji.
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Konektor pro
pøipojení nabíjeèky
Hlavní spínaè
telefonem podporujícím Bluetooth s tzv. Voice funkcí èi Voice
profilem dle oznaèení výrobce telefonu (pøenos hlasu pøes
Bluetooth - ne jen dat), pøípadnì Bluetooth adaptér pøipojený
k telefonu bez Bluetooth technologie.
Nabíjení baterie
V HBC224 je vestavìn dobíjecí Li-polymerový èlánek. Tento
èlánek z dùvodu skladování není plné nabitý, proto jej doporuèujeme pøed prvním pouitím HBC224 plnì dobít.
1. Pøepnìte hlavní spínaè "System key" do pozice "l", a tím
HBC224 zapnìte.
2. Pøipojením nabíjeèky (stolní nebo auto) do nabíjecího konektoru HBC224 se automaticky vypne.
3. Svítící èervená LED dioda indikuje nabíjení. Konec nabíjení
èlánku je indikován zhasnutím èervené diody LED.
Upozornìní: Pokud nepouíváte HBC224 delí dobu (1 mìsíc
a více), pøepnìte hlavní spínaè "System key" do pozice "O"!!!
- HBC224 nelze pouívat v prùbìhu nabíjeni.

Zapnutí HBC224
Stisknìte po dobu 2 a 3 sekund tlaèítko On-Off key, dokud
modrá dioda LED nezaène rychle blikat. Blikání modré diody LED
se poté zpomalí.
Pomalé blikání modré diody LED potvrzuje zapnutí HBC224.
Upozornìní: Pøi zapínání netisknìte tlaèítko On-Off key déle
ne 2 a 3 sekundy. V opaèném pøípadì dojde k pøepnutí
HBC224 do párovacího reimu. O této skuteènosti Vás informuje
modøe a èervenì blikající dioda LED. Pokud k tomu dojde a
nejedná se o poadovaný stav prvního pouití (párování),
stisknìte znovu tlaèítko vypnutí/zapnutí (On-Off key) a HBC224
se vrátí do pohotovostního reimu.
Vypnutí HBC224
Stisknìte tlaèítko On-Off key po dobu 2 - 3 sekund. Èervená
dioda LED zaène rychle blikat a po 1 sekundì pøestane svítit èervená i modrá dioda LED.
Párování telefonu s HBC224
Poznámka: Pøed prvním pouitím HBC224 a mobilního telefonu,
musíte spárovat obì zaøízení.
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1. Pøesvìdète se o tom, zda je HBC224 vypnuto
2. Stisknìte tlaèítko On-Off key a drte jej do té doby, ne bude
indikaèní dioda LED svítit modøe a zároveò blikat èervenì. To
znamená, e HBC224 je pøipraveno k párování.
3. Dáte postupujte dle manuálu k Vaemu mobilnímu telefonu.

4.
5.
6.
7.

Obvykle po zapnutí Bluetooth na Vaem mobilním telefonu a
potvrzení volby "Viditelný vem", zvolíte monost vyhledat
zaøízení. Spojení se zpravidla navazuje nìkolik vteøin.
Poté se na displeji Vaeho mobilního telefonu objeví oznámení,
e bylo nalezeno zaøízeni Bluemate (prioritní název HBC224),
a kdy budete vyzváni k párováni, potvrïte tuto monost.
Poté budete vyzváni k zadání hesla neboli PIN kódu. Vlote kód
pro HBC224, který je nastaven na "1234" a potvrïte tuto volbu,
podobnì, jako kdy zadáváte PIN kód SIM karty.
Jestlie párování probìhlo úspìnì, zaène v pohotovostním
reimu blikat modrá dioda LED.
Jestlie párování neprobìhlo úspìnì, vypnìte HBC224 a
opakujte postup od bodu 1.
Pøijmutí hovoru

Hovor uskuteèníte krátkým stiskem tlaèítka On-Off key. Pokud u
nìkterých typù telefonù pøijmete hovor tlaèítkem na telefonu,
hovor nebude pøesmìrován do HBC224, ale zùstane pøímo v telefonu. Pro ukonèení hovoru jsou dvì monosti:
1. Opìtovným stisknutím tlaèítka zapnuto/vypnuto
2. Stisknutím tlaèítka pro ukonèeni hovoru na Vaem mobilním
telefonu.
Uskuteènìní hovoru
Lze i pomocí hlasového vytáèení (funkce je dostupná v závislosti
na konkrétním modelu telefonu).
Zkontrolujte, zda je HBC224 zapnutý a telefon je v jeho dosahu.

Krátce stisknìte tlaèítko On-Off key na HBC224.
Po zaznìní krátkého pípnutí ve sluchátkách øeknìte hlasový
povel pøiøazený k telefonnímu èíslu ve Vaem telefonu.
Pøísluné telefonní èíslo bude poté vytoèeno.
Hovor ukonèíte opìtovným stiskem tlaèítka On-Off key nebo
stisknutím tlaèítka pro ukonèení hovoru na Vaem mobilním telefonu.
Uskuteènìní hovoru pomocí klávesnice telefonu
Zkontrolujte, zda je HBC224 zapnutý a zda telefon je v jeho
dosahu.
Poté zadejte èíslo na klávesnici telefonu tak, jako pøímo z telefonu bez HBC224.
Jakmile se vytáèí spojení, zvuk je automaticky pøesmìrován pøes
HBC224 do sluchátek. Pokud vlastníte mobilní telefon znaèky
Siemens, nedochází k automatickému pøesmìrování zvuku
a proto musíte bìhem sestavováni spojení (vytáèeni èísla) krátce
stisknout tlaèítko On-Off key na HBC224.
Hovor ukonèíte opìtovným stiskem tlaèítka On-Off key
na HBC224 nebo stisknutím tlaèítka pro ukonèení hovoru na
vaem mobilním telefonu.
Opakované volání posledního telefonního èísla (funkce je
dostupná v závislosti na konkrétním modelu telefonu).
Chcete-li uskuteènit opakování posledního volaného èísla,
stisknìte nìkteré z tlaèítek hlasitosti Vol up nebo Vol down
na HBC224 po dobu 2 vteøin.

- Konec nabíjení: Èervená dioda LED pøestane svítit
- Párovací reim: Dioda LED svítí modøe a bliká èervenì
- Probíhající hovor: Dioda LED rychle bliká modøe v int. 1 sec.
Zaøízení HBC224 disponuje zvukovou signalizaci funkcí,
vyzvánìní a povelù dle konkrétního typu mobilního telefonu.
Péèe o HBC224
Pokud HBC224 nepouíváte, skladujte jej vypnutý a v obalu.
Neodkládejte HBC224 ani nabíjeèky na místech s vyí teplotou
ne je 45 °C (napø. za sklem automobilu stojícím na pøímém slunci). U HBC224 tím výraznì sniujete ivotnost baterie. Nadmìrná
teplota mùe pokodit plastový kryt nabíjeèek i HBC224!!!
Nevystavujte HBC224 vlhku ani jej nepouívejte v praném
prostøedí.
Nedovolte dìtem pouívat produkt jako hraèku. Produkt obsahuje malé souèásti, které mohou dìti vdechnout nebo spolknout
a zpùsobit si tak úraz.
Pokusem o demontá produktu mùe dojít k jeho pokozeni
a v kadém pøípadì k ukonèeni záruky.
Pøed pouitím HBC224 si peèlivì pøeètìte manuál.
FCC bezpeènostní prohláení
Toto zaøízení splòuje poadavky èásti 15 ujednáni FCC. Jeho
pøedmìtem jsou následující podmínky:
1. Toto zaøízeni nezpùsobuje kodlivé záøení.
2. Toto zaøízeni akceptuje vechna obvyklá ruení vèetnì ruení,
která mohou být dùvodem nechtìných operací.
Vyzaøování zaøízení je hluboko pod FCC limity.

Pøizpùsobení hlasitosti telefonního hovoru
Hlasitost zvuku telefonního hovoru si mùete jednodue pøizpùsobit bìhem hovoru tlaèítky na HBC224.
- Pro zvýení hlasitosti stisknìte tlaèítko Vol up na levé stranì
HBC224 (pøi pohledu zezadu - tak, jak jej máte upevnìn
na odìvu)
- Pro sníeni hlasitosti stisknìte tlaèítko Vol down na pravé
stranì HBC224 (pøi pohledu zezadu - tak, jak jej máte upevnìn
na odìvu)
Poznámka: Stiskem tlaèítka Vol up nebo Vol down po dobu
2 vteøin, vypnete zvuk (vypnutí zvuku je indikováno pípnutími v
headsetu). Krátkým stiskem tlaèítka Vol up nebo Vol down
opìtovnì zapnete zvuk.
Upevnìní a umístìní HBC224
Pro upevnìní HBC224 na odìv (kapsu, okraj výstøihu, límec
apod.) slouí spona v podobì znaku technologie Bluetooth
na zadní stranì.
Pozor: Pøi manipulaci se sponou postupujte opatrnì, aby nedolo k pokození HBC224 nebo spony. HBC224 nenasouvejte
na silnìjí materiály, jako silné kabáty, opasky apod. Na mechanické závady zpùsobené násilnou manipulací nelze brát pøi reklamaci zøetel. Opatrným prohnutím spony ji mùete vyjmout z tìla
HBC224. Vzhledem k malé hmotnosti HBC224 jej mùete nosit
zavìené za kabel ke sluchátkùm podobnì jako dálková ovládání

Varování: Zmìny nebo modifikace tohoto zaøízení bez
výslovného souhlasu výrobce zneplatòují FCC bezpeènostní
prohláení tohoto zaøízení.
Zaøízení pouívá radiové pásmo v souladu s GL-30/R/2000 ÈTÚ
a plnì vyhovuje naøízení RTTE 1999/5/EC.
Upozornìní: Pøirozenou vlastností akumulátoru je postupná ztráta kapacity. ivotnost akumulátoru je závislá na mnoha vnìjích
faktorech a na péèi o nìj. Z tohoto dùvodu je záruka na kapacitu
akumulátoru sníena na 6 mìsícù. Po uplynutí této doby nelze
povaovat úbytek kapacity akumulátoru nebo nefunkènost zaøízeni
z dùvodu úbytku kapacity akumulátoru za oprávnìnou reklamaci.
Funkce HBC224 pøi pøipojení audiopøehrávaèe:
K HBC224 lze pøipojit výstup pro sluchátka jakéhokoli audiozaøízení. Tím mùe být napøíklad pøenosný nebo domácí pøehrávaè
CD, MC, MP3..., radiopøijímaè, ale také sluchátkový výstup
mixáního pultu, poèítaèe, èi jakéhokoli dalího audio zaøízení.
Pøedpokládá se, e toto audio zaøízení má vlastní regulaci hlasitosti sluchátek. Proto hlasitost zvuku z pøehrávaèe nelze pomocí
HBC224 mìnit. Tlaèítka pro ovládání hlasitosti na HBC224 jsou
funkèní jen pro pøíjem telefonického hovoru.
Pøi pøíjmu nebo uskuteènìní hovoru bude zvuk z audiozaøízení
(pøehrávaèe...) potlaèen na minimum, avak slyitelné. To jednak
proto, aby mìl uivatel kontrolu, e audiozaøízení je v provozu
a napøíklad jaký v daný okamik je na rozhlasové stanici poøad
apod. Za druhé je toto výhodné proto, aby nebyl uivatel (nevypne-li bìhem hovoru pøehrávaè) pøekvapen a vylekán pøepnutím

èi displej nìkterých pøehrávaèù nebo na òùøe na krk. Vdy se
vak snate o to, aby nebyl mikrofon (malý otvor pod diodou LED)
otoèen k odìvu a aby se o nic neotíral co by protistrana slyela
velmi ruivì. Mikrofon by nemìl být vzdálen od úst uivatele dále
ne 40 cm a mìl by mít s uivatelem co nejpøímìjí a nejkratí
kontakt. V opaèném pøípadì mùe protistrana slyet Vá hlas tlumenì, èi s ruivými zvuky. Vstupní kabel pro pøipojení k audiozaøízení (pøehrávaèi) mùete prostrèit sponou na obì strany spony.
To podle toho zda máte pøehrávaè ve stejné kapse na které je
pøipevnìno HBC224 nebo máte pøehrávaè napøíklad v dolní kapse
èi na opasku. Kabel k pøehrávaèi nemusí být pøi pouití HBC224
pro pouhé telefonování pøipojen a mùe být napøíklad volnì zastrèen v kapse na ní je pomocí spony HBC224 upevnìno.
Zkratováním kontaktù Jack konektoru na kabelu HBC224 nehrozí
ádné nebezpeèí pokození.
Pouívání HBC224
HBC224 mùete zaèít pouívat k telefonování pouze v pøípadì
úspìného spárování s telefonem. HBC224 Vám umoòuje telefonovat na volném prostranství do vzdálenosti 10 m od Vaeho
mobilního telefonu. V budovì bude pak maximální vzdálenost
mobilní telefon - HBC224 cca 5 metrù. Za pøedpokladu, e mezi
HBC224 a mobilním telefonem budou pevné pøekáky bude maximální vzdálenost cca do 3 metrù. Doporuèujeme proto pøi telefonováni v budovì pouívat HBC224 ve stejné místnosti s mobilním telefonem a mezi zaøízení neumisovat velké (zvlátì kovové)
pøedmìty.

na hrající pøehrávaè po ukonèení hovoru, zvlátì je-li zvyklý
na hlasitìjí poslech. Hlasitost pøehrávání zvuku z pøipojeného
audiozaøízení bìhem telefonického hovoru je velmi nízká, hovor
neruí a je závislá na impedanci (odporu) pøipojených sluchátek
(bìnì 16-100 ohmù). Protistrana telefonického hovoru zvuk
pøipojeného audiozaøízení neslyí vùbec. Pokud uivatel nechce
telefonický hovor s tímto slabým zvukovým pozadím, mùe
ve vìtinì pøípadù bez problémù pøehrávání pøeruit èi jinak vypnout audiozaøízení, nebo sníit hlasitost regulátorem èi tlaèítkem
MUTE apod.
V závislosti na typu telefonu bude pøi pøehrávání zvuku z pøipojeného audiozaøízení kadý nebo nìkterý povel (stisknutí tlaèítka
telefonu) zvukovì slyitelný ve sluchátkách.
HBC224 je prùchozí pro zvukový signál z pøipojeného audiozaøízení i pøi vypnutém hlavním vypínaèi (system key). Toto platí
vak jen v pøípadì, e je akumulátor HBC224 nabitý. Pøi nízkém
nabití nebo úplném vybití akumulátoru mùe být zvuk z pøipojeného audiozaøízení zkreslen a nebo èásteènì èi zcela zatlumen.
Vzhledem k pouitému patentovanému systému bezeztrátového
pøepínání auádiosignálu není na HBC224 ádný úbytek hlasitosti
signálu nebo jeho zkreslení i pøi pouití sluchátek s nií imepadncí (odporem min. 16ohmù). Podmínkou je ale nabitý akumulátor.
Upozornìní: Nepouívejte zaøízení s nastavením vyí hlasitosti. Pøíli velká hlasitost zvuku mùe vést k trvalému pokození
Vaeho sluchu!

Technické parametry HBC224
- Podpora profilu Headset a Handsfree
- Bluetooth specifikace v1.1
- Spotøeba: <1mA (Pohotovostní reim) / 30mA (Pracovní reim)
- Baterie: 170mAh Lithium Polymer, vestavìná
- Frekvence: 2.4GHz
- Poèet kanálù: 79
- Interval mezi kanály: 1MHz
- Dosah: budova 5m / volné prostranství 5 - 10m
- Provozní doba: a 5 hodin
- Pohotovostní doba: a 200 hodin
- Rozmìry tìla HBC224: 68 x 22 x 11 / 18mm bez spony
- Rozmìry spony: 54 x 46 x 1,3mm
- Hmotnost: 15g
- Standardy: FCC, CE, BOB
Obsah balení
- Bluetooth handsfree HBC224
- Spona na upevnìní 1 ks
- Cestovní nabíjeèka 1 ks
- Auto nabíjeèka 1ks
- Návod k pouití 1 ks

1ks

Tabulka svìtelné indikace
- HBC224 vypnuto: ádná dioda LED nesvítí ani nebliká
- Pohotovostní reim: Dioda LED bliká pouze modøe (3 sekundy)
- Slabá baterie: Dioda LED bliká èervenì
- Nabíjení: Dioda LED svítí èervenì

