Indukční smyčka Bluetooth 3W
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:




Obsahují mikrofon pro oboustrannou komunikaci
Obsahují 3W zesilovač
Vysoká kvalita zvuku
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1. Popis přístroje
TE-54 je poslední model bluetooth smyčky, pomocí které můžete komunikovat např.
s neviditelným sluchátkem, a to až do vzdálenosti 40cm od hodinek. Velmi snadno také
můžete přehrávat hudbu pomocí mobilního telefonu a hlasitost ovládat pomocí smyčky.

2. Princip
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3. Začínáme
a) Aktivace Bluetooth párovacího módu
1) Je-li smyčka vypnuta, stiskněte a držte Ovládací tlačítko po dobu 6-10 s dokud
nebude indikátor likat modře a červeně.
2) V případě, že je smyčka zapnuta, podržte ovládací tlačítko tak dlouho, než indikátor
zhasne, poté postupujte dle bodu 1.
b) Párování s mobilním telefonem
1) Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte vyhledat nová zařízení.
2) Vyberte “T-Loop” a dejte připojit.
3) V případě, že bude požadováno heslo, vložte “0000" a stiskněte “OK”.
* Po úspěšném připojení začne indikátor svítit modře.
Pozn: Jestliže se vám nepodaří smyčku zapnout nabijte ji, minimálně po dobu 3 hodin.

4. Nasazení Bluetooth smyčky



Smyčku je nejlépe umístit na krk, jak je uvedeno na obrázku.
Smyčku můžete také umístit do kapsy saka nebo kalhot, v případě že budete při
jejím užívání sedět.

5. Vyzkoušejte si funkčnost smyčky


Poté, co budete mít smyčku propojenu s mobilním telefonem a umístěnu kolem
krku, se ujistěte, že ze sluchátka dobře slyšíte
Např. při poslechu hudby, případně upravte hlasitost nastavením na smyčce nebo
telefonu.
 Nyní již můžete přijmout hovor z jakéhokoliv telefonu a slyšet a hovořit:
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6. Baterie a její dobíjení
Pro dlouhou životnost akumulátoru, vždy vypínejte smyčku, pokud ji nebudete delší dobu
používat.
Vypnutí –Stiskněte a podržte Ovládací tlačítko dokud indikátor úplně nezhasne
Zapnutí —Stiskněte a držte Ovládací tlačítko, dokud se nerozsvítí indikátor modře. Pokud
již máte smyčku spárovánu s mobilním telefonem a funkce Bluetooth je na mobilu
zapnuta, smyčka se připojí automaticky.
Smyčka je napájena 320 mAh lithiovou baterií. Plného výkonu baterie dosáhnete pouze,
pokud na začátku používání smyčky ji necháte 3x zcela nabít a vybít. Následně je
životnost baterie stovky cyklů, nicméně se opotřebovává.
K nabíjení používejte výhradně originální USB kabel a adaptér. Plně nabitou smyčku
nenechávejte v nabíječce. Takové nabíjení může zkrátit životnost baterie.

www.spyshops.cz

Stránka 4

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Skrytá komunikace.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu podpora@spyshops.cz
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