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Használati útmutató
PNI BT-DONGLE 8001 Bluetooth Adapter

Bevezetés:
Az új PNI BT-Dongle 8001 Bluetooth adapter engedélyezz több Bluetooth
eszközök csatlakozását (fejhallgatók, smartphone, mikrofon) a PNI Escort HP
8001L CB adóvevő rádióhoz amely 2 pólusú audió kiegészítő Kenwood típus
csatlakozóval van felszerelve.
Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 BT-MIKE 8500 mikrofonnal:

1. Amikor az adóvevó ki van kapcsolva csatlakoztassa a BT-D ONGLE 8001
adaptert. Kapcsolja be az adóvevőt és várjon, hogy az adapter szinkronizálási
módba lépjen ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, amikor a LED villogni kezd
felváltva pirosan és kéken.
2. Indítsa el BT-MIKE 8500 mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot:
• Nyomja meg a mikrofonon a multifunkciónális gombot ( “M“gombot). Hallani
fog egy megerősítési hangjelt „Power on”
• Továbbá tartsák lenyomva a multifunkciónális gombot addig míg egy
“Pairing“üzenetet hallanak. LED váltakozóan fog pislogni piros és kék amíg létre
nem jön a csatlakozás .
• Amiután csatlakoztatta “Connected“ üzenetet fognak hallani. Mikrofon LED
ritkán fog kéken villogni.
Nyomja meg a PTT gombot, hogy leadjon.
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Szinkrónizálási eljárás BT-DONGLE 8001 a BT-MIKE 8500 és okostelefonnal:

1. Csatlakoztassa a BT-MIKE 8500 okostelefonnal:
• Indítsa el a BT-MIKE mikrofont és aktiválja a szinkronizálási módot :Nyomja meg
hosszasan a multifunkciónális gombot a mikrofonról ( “M“gomb). Hallani fog egy
megerősítési hangjelt „Power on”. Továbbá tartsák lenyomva a multifunkciónális
gombot ameddig egy “Pairing“üzenetet hallanak. Led váltakozóan fog kéken
és pirosan villogni amíg csatlakozni fog.
• Aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonról. Bluetooth eszközök listájából
válassza ki a BT-MIKE 8500.
• Miután csatlakozót, “Connected“üzenetet fogják hallani.Mikrofon LEDje ritkán
fog kéken villogni.
2. Zárja be a BT-MIKE 8500. Hosszasan tartsa lenyomva a multifunkciónális
gombot ameddig “Power off“gombot
hallanak .
3. Egyesítse a BT-MIKE 8500 a BT-DONGLE 8001 (kövessék az elöző
eljárásokat)
4. Csatlakoztassa újra manuálisan a BT-MIKE 8500 okostelefonnal.
Most mind a 3 eszköz: mikrofon, Bluetooth adapter és az okostelefon
csatlakoztatva vannak. Ahhoz, hogy
leadjon nyomja meg a PTT gombot.
Hogy válaszoljon a hívásra nyomja meg röviden az “M“gombot
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Szinkrónizálási
fejhallgatóval:

eljárás

BT-DONGLE

a

BT-MIKE

7500

Bluetooth

Amikor az adóvevő nem működik, ccsatlakoztassaDONGLE 8001 adaptert.
Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási módba lép
ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken
villogni.
2.Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket.Hogy elindítsa a készüléket nyomja a
kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan
villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
3.Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozott a LED mindkét készülékről
ritkán fog kéken villogni.
4. Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.
Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE a Bluetooth BT-MIKE 7500 Bluetooth
fejhallgatóval és okostelefonnal:

1. BT-MIKE 7500 egyesítse az okostelefonnal:
•
Indítsa el BT-MIKE 7500 fejhallgatót. Hogy elindítsa a készüléket nyomja
a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és
pirosan villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba
lépet.
•
Inditsa el a Bluetooth funkciót az okostelefonról. Keresse meg a Bluetooth
eszközt és csatlakoztassa a BT-MIKE 7500.
3

•
2. Zárja be a BT-MIKE 7500. Hogy lezárja a készüléket, nyomja lefelé a kapcsolót
az oldalsó részén.
3. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 a BT-DONGLE 8001:
•
Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa BT-DONGLE 8001
adaptert.Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig az adapter szinkronizálási
módba lép ami kb. 2 perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan
pirosan és kéken villogni.
•
Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa nyomja a kapcsolót
felfelé az oldalsó részén. LED jelző váltakozóan fog kéken és pirosan
villogni, ami azt jelenti , hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozotta LED mindkét készülékről
kéken fog villágítani.
Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.
4. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 manuálisan az okostelefonhoz.
Most mind a három eszköz: Bluetooth adapter, Bluetooth fejhallgató és az
okostelefon egyesítve vannak
Hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról.
Hogy válaszoljon a telefonra, nyomja meg röviden a volum gombot.
Műszaki adatok:
•
Bluetooth V3.0
•
Frekvencia: 2.4GHz
•
Hatótávolság: 10 méterig
•
Audió csatlakozó: 2 pini Kenwood
•
Méretek: 40 x 28 x 17 mm
•
Súly: 8g
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