
Οδηγός Χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Εαν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, παρακαλούµε 

φορτίστε πλήρως.

-Μια πλήρης φόρτιση µπαταρίας έχει ενέργεια µέχρι και 6,5 ώρες 

οµιλίας, 5,5 ώρες ακρόαση µουσικής και πάνω από 150 ώρες αναµονής.

Παρόλα αυτά ο χρόνος οµιλίας και αναµονής µπορεί να διαφέρει όταν 

χρησιµοποιείται µε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές χρησιµοποιείται µε διαφορετικά κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές 

συµβατές µε τεχνολογία Bluetooth®, ρυθµίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και 

περιβάλλοντα.

- Εάν το κινητό σας ειναι iPhone, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό µπαταρίας

(εικονίδιο) θα ενεργοποιηθεί  και η υπολοιπόµενη µπαταρία του Bluetooth

θα απεικονίζεται στο iPhone σας.

Κόκκινη λυχνία 
ενδείξεων

Κατάσταση Συσκεύης                                      Κατάσταση ενδ. λυχνίας 

Φόρτιση (εκτός λειτουργίας)                       Σταθερό κόκκινο

Πλήρως φορτισµένο(εκτός λειτουγίας)    Απενεργοποιηµένο

Χαµηλη                                                            Αναβοσβήνει 3 φορές κόκκινο

µπαταρία                                                        χρώµα ανά 5 λεπτά

Φόρτιση(λειτουργία αναµονής)*               Σταθ. κόκ.-αναβοσβήνει µπλε 

Πλήρως φορτισµένο(λειτ. αναµονής)       Αναβοσβήνει µπλεΠλήρως φορτισµένο(λειτ. αναµονής)       Αναβοσβήνει µπλε

*ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ; Προτείνεται να µην γίνεται χρήση της συσκευής

όταν είναι συνδεδεµένη στο φορτιστή.

ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΟ BLUETOOTH ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Πριν χρησιµοποιήσετε το V300 ακουστικό σας για πρώτη φορά, θα 

πρέπει να το συνδέσετε µε το ενεργοποιηµένο σε λειτουργεία 

Bluetooth® κινήτο. Η σύνδεση είναι µια διαδικασία που γίνεται µια 

φορά µόνο κατά την πρώτη σύζευξη µε το κινητό σας τηλέφωνο. Το φορά µόνο κατά την πρώτη σύζευξη µε το κινητό σας τηλέφωνο. Το 

V300 µπορεί να συνδεθεί µε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

1   Κρατήστε το V300 σε ακτίνα ενός µέτρου γύρω από το Bluetooth®

κινητό.

2    Σιγουρευτείτε οτί το ακουστικό Bluetooth® (V300) είναι

απενεργοποιηµένο, Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πολλαπλών 

χρήσεων (MFB) για 8 δευτερόλεπτα περίπου. Η ενδεικτική λυχνία 

θα ανάψει κόκκινο χρώµα και µπλε χρώµα περιοδικά υποδεικνύονταςθα ανάψει κόκκινο χρώµα και µπλε χρώµα περιοδικά υποδεικνύοντας

ότι η συσκευή είναι τώρα σε κατάσταση συζευξής.

3   Βρείτε τη ρύθµιση που αφορά το Bluetooth® στο κινητό σας και 

ξεκινήστε την αναζήτηση για συσκευές Bluetooth®. (Για περισσότερες

λεπτοµέριες, παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως του κινητού

σας τηλεφώνου)

4   Από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν, επιλέξτε το  ‘’V300’’.

5   Εάν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN ‘’0000’’ και επιβεβαιώστε την 5   Εάν ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN ‘’0000’’ και επιβεβαιώστε την 

εισαγωγή. Μόλις η διαδικασία σύζευξης είναι επιτυχής, το V300 θα 

συνδεθεί στο κινητό σας τηλέφωνο αυτόµατα και η λυχνία κατάστασης

θα γίνει µπλε για 5 δευτερόλεπτα.   

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1  Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB)

-Ενεργοποίηση/απενεργοποιήση

-Σύνδεση µε συσκευή

-Απάντηση/Λήξη κλήσης

-Αναµονή κλήσης

2  Ένδειξη τρέχουσας κατάστασης2  Ένδειξη τρέχουσας κατάστασης

3  Θύρα φόρτισης USB

4  Εσωτερίκο µικρόφωνο

5  Έλεγχος έντασης

       - Αυξοµείωση έντασης

       - Απόρριψη/ Προώθηση κλήσης
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ V300 

Ενεργοποίηση του V300 ακουστικού σας

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για 2 δευτερόλεπτα

στο Bluetooth® ακουστικό σας. Θα ακούσετε ένα σύντοµο ήχο  και η 

ενδεικτική λυχνία θα ανάψει µπλε για 3 φορές. Εάν το V300 ακουστικό

σας έχει ολοκληρώσει την σύζευξη επιτυχώς, όταν ενεργοποιηθεί θα 

συνδεθεί αυτόµατα στο τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά. συνδεθεί αυτόµατα στο τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά. 

Παρακαλούµε σιγουρευτείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® στο κινητό 

σας είναι ενεργή.  

Απενεργοποίηση του V300 ακουστικού σας

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB) για 2 δευτερόλεπτα

στο Bluetooth® ακουστικό σας. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κόκκινο

χρώµα και θα ακουστεί ήχος για µερικά δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας

ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε.ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Εισερχόµενη κλήση

Ο ήχος κλήσης θα ακουστεί στο ακουστικό και ο βοµβητής θα 

ενεργοποιηθέι µε την ενδεικτική λύχνία να αναβοσβήνει µωβ χρώµα.

Απαντώντας µια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB)  µια φορά.

Τερµατίζοντας µια κλήσηΤερµατίζοντας µια κλήση

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (MFB)  µια φορά για να 

τερµατίσετε µια κλήση.

Επανάκληση τελευταίου αριθµόυ

Σε κατάσταση αναµονής, πατήστε 2 φορες το πλήκτρο πολλαπλών 

χρήσεων (MFB). Ο τελευταίος αριθµός που καλέσατε θα επανακληθέι.

Σηµείωση: Η επανάκληση τελευταίου αριθµού είναι διαθέσιµη µόνο 

για την πρώτη συσκευή εάν 2 κινητά τηλέφωνα είναι συνδεδεµένα.για την πρώτη συσκευή εάν 2 κινητά τηλέφωνα είναι συνδεδεµένα.

Η σειρά σύνδεσης µπορεί να προσδιοριστεί µε χειροκίνητη 

επανασύζευξη.  

   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούµε διαβάστε τον Οδηγό Χρήσης προσεκτικά και ακολουθήστε

όλες τις οδηγίες.

1   Για την αποφυγή ζηµίας η δυσλειτουργίας της συσκευής, µην ρίξετε

τη συσκευή από ψήλα µέρη.

2   Κρατήστε τη συσκευή µακριά από υγρασία, νερό και άλλα υγρά. Εάν 

η συσκευή εκτεθεί σε νερό, υγρασία και άλλα υγρά, µην επιχειρήσετε να η συσκευή εκτεθεί σε νερό, υγρασία και άλλα υγρά, µην επιχειρήσετε να 

τη λειτουργήσετε για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία, έκρηξη και 

ζηµιά στη συσκευή ή στον εαυτό σας,

3   Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές πηγές όπως το απεθείας 

ηλιακό φως, καλοριφέρ, σόµπες ή συσκευές που παράγουν θερµότητα. 

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη, µειωµένη απόδοση συσκευής ή/και 

µείωση ζωής της µπαταρίας.

4   Μην τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρµολογήσετε τη 4   Μην τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρµολογήσετε τη 

συσκευή (ειδικά την µπαταρία). Πράττοντας έτσι ακυρώνεται η εγγυήση.

5   Μην τοποθετήτε βαριά αντικείµενα πάνω στη συσκευή.

6   Χρησιµοποιήτε µόνο τους παρεχόµενους και εγκεκριµένους φορτιστές.

7  Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιµοποιείτε για µεγάλες 

περιόδους ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων µε αστραπές.

8   Η µπαταρία που χρησιµοποιείται σε αυτή τη συσκευή µπορεί να 

παρουσιάσει ρίσκο φωτιάς ή χηµικό έγκαυµα εάν κακοµεταχειριστεί.παρουσιάσει ρίσκο φωτιάς ή χηµικό έγκαυµα εάν κακοµεταχειριστεί.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ FCC & IC 

H λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους/ συνθήκες:

1   Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές.

2   Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί όποιες παρεµβολές που 

λήφθησαν συµπεριλαµβανοµένων παρεµβολών που µπορεί να

προκαλέσουν ανεπιθύµιτη λειτουργία. 

Σηµείωση: Σηµείωση: O κατασκευαστής δεν είναι υπέυθυνος για καµία παρεµβολή,

όπως για παράδειγµα παρεµβολές ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, 

που προκλήθηκαν από µη εξουσιοδοτηµένες µετατροπές σε αυτή τη 

συσκευή. Τέτοιες µετατροπές θα µπορούσαν να ακυρώσουν την 

άδεια χρήσης αυτής της συσκευής.

 ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ‘’ΕΕ’’

H λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω όρους/ συνθήκες:

1   Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να προκαλέσει επιζήµιες παρεµβολές.

2   Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδεχτεί όποιες παρεµβολές που 

λήφθησαν συµπεριλαµβανοµένων παρεµβολών που µπορεί να

προκαλέσουν ανεπιθύµιτη λειτουργία. 

Σηµείωση: Σηµείωση: O κατασκευαστής δεν είναι υπέυθυνος για καµία παρεµβολή,

όπως για παράδειγµα παρεµβολές ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, 

που προκλήθηκαν από ανεξουσιοδότητες µετατροπές σε αυτή τη 

συσκευή. Τέτοιες µετατροπές θα µπορούσαν να ακυρώσουν την 

άδεια χρήσης αυτής της συσκευής.

Αυτό το προϊόν έχει πιστοποίηση EΕ σύµφώνα µε την πρόβλεψη 

βάσει της οδηγίας Ρ&TTE (1999/5/EΚ). Αυτό δηλώνει ότι το προϊόν 

είναι συµµορφωµένο µε  τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες είναι συµµορφωµένο µε  τις απαραίτητες απαιτήσεις και άλλες 

σχετικές προβλέψεις της οδηγίας 1999/5/EC.

Παρακαλούµε σηµειώστε πως αυτό το προϊόν χρησιµοποιεί 

ραδιοφωνικές συχνότητες που δεν είναι εναρµονισµένες µέσα στην Ε.Ε.

Εντός της Ε.Ε. αυτό το προϊόν προτείθεται για χρήση στην Ελλάδα, 

Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Νορβηγία, Ελβετία και στην EFΒασίλειο, Νορβηγία, Ελβετία και στην EFTA της Ισλανδίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η προϋπόθεση για αυτή την περιορισµένη εγγύηση και οι ευθύνες 

του προµηθευτή όσων αφορά την περιορισµένη εγγύηση είναι οι 

ακόλουθες.

-Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε την ηµεροµηνία αγοράς της 

συσκευής µε απόδειξη στην οποία αναγράφεται ηµεροµηνία αγοράς.

-Η περιορισµένη εγγύηση δεν είναι εφαρµόσιµη εάν το προϊόν έχει -Η περιορισµένη εγγύηση δεν είναι εφαρµόσιµη εάν το προϊόν έχει 

υποστεί φυσική κακοµεταχείριση, µη σωστή εγκατάσταση, τροποποίηση,

ή επισκευή από ένα µη εξουσιοδοτηµένο τρίτο πρόσωπο.

-Η ευθύνη του προµηθευτή θα περιοριστεί στην επισκευή ή την 

αντικατάσταση του προϊόντος κατά την απόλυτη κρίση του.

-Συγκεκριµένα εξαιρούνται από κάθε περιορισµένη εγγύηση τα 

παρελκόµενα περιορισµένης ζωής ως αποτέλεσµα της φυσικής

φθοράς όπως µπαταρίες, διακοσµητικά και άλλα αξεσουαρ.

-Ο προµηθευτής δεν είναι υπεύθυνος, για βλαβή από κάποιο 

ατύχηµα, κακοµεταχείρηση, λάθος χρήση, κάποια µη εγκεκριµένη 

επισκευή ή µετατροπή.

-Μετατροπές και επισκευές της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από-Μετατροπές και επισκευές της συσκευής θα πρέπει να γίνεται από

το αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών ή να επιστρέφεται

στον κατασκεύαστή.

-Αυτή η περιορισµένη εγγύηση σας παρεχει συγκεκριµένα νοµικά

δικαιώµατα, και µπορεί επίσης να έχετε και άλλα δικαιώµατα τα 

οποία διαφέρουν σύµφωνα µε τους τοπικόυς νόµους. 
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