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Retractable Bluetooth Headset BTB-1

Overview:
Bluetooth Headset with retractable wire.
Multipoint pairing function, connect two devices at the same time.
Multi - point connection with two Bluetooth enables devices.
Built-in high performance microphone and speaker.
High sound quality for call making.
Compatible with 99% Bluetooth enabled devices.

Features:
Bluetooth version: V3.0
Standby time: 240 hrs
Talking time: 7 hrs
Charging time: 1.5-2 hrs
Operating range: 10 m
Dimensions: 55(L) X 25.5(W) X 14.7(H) mm
Weight: 23 gr
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Ακουστικό Bluetooth με ανασυρόμενο καλώδιο
BTB-1

Overview:
Συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και ακουστικό με ανασυρόμενο καλώδιο.
Δυνατότητα σύνδεσης με 2 συσκευές ταυτόχρονα.
Σύνδεση με 2 συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα.
Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ακουστικό υψηλής απόδοσης.
Υψηλή ποιότητα ήχου για πραγματοποίηση κλήσεων.
Συμβατό με το 99% των Βluetooth συσκευών.

Features:
Έκδοση Bluetooth: v3.0
Χρόνος αναμονής: 240 ώρες
Χρόνος ομιλίας: 7 ώρες
Χρόνος φόρτισης: 1,5-2 ώρες
Εμβέλεια: 10 μέτρα
Διαστάσεις: 55 x 25,5 x 14,7
Βάρος: 23 γραμμάρια

Declaration of Compliance
We declare that the following products
Product Name: Bluetooth Headset
Model: BTB-1, UA-33
comply with essential requirements and other relecent provisions of the
following directives:
2014/53/EU
2015/863/EU (ROHS)
Is in Conformity with the following European Norms/Standards:
EN62368-1:2014 + A11:2017
ETSI EN 304 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015
EN 55035:2017
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62479:2010
EN 50663: 2017
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Έκδοση Bluetooth:
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth®
Εμβέλεια:
Θερμοκρασία:
Χρόνος φόρτισης*:
Χρόνος ομιλίας*:
Χρόνος αναμονής*:
Τύπος μπαταρίας και χωρητικότητα:
Διαστάσεις:
Βάρος:

v3.0
Ακουστικό και Handsfree
10 μέτρα
0-50 βαθμοί Κελσίου
Περίπου 1.5 - 2 ώρες
Έως 7 ώρες
Έως 240 ώρες
Επαναφορτιζόμενη πολυμερών
λιθίου 100mAh
55(L) x 25.5(W) x 14.7(H) mm
23g

* Μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου και τον χειριστή
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Περιεχόμενα συσκευασίας
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το BT4U BTB-1 Ακουστικό Bluetooth ®.
Ελπίζουμε να το χαρείτε! Μέσα στη συσκευασία, θα βρείτε:
1x Ακουστικό με αναδιπλούμενο καλώδιο
1x Καλώδιο USB
1x Εγχειρίδιο χρήσης
2x Μαξιλαράκια ακουστικών (L και S μέγεθος)
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BTB-1 Με μια ματιά

1.Κουμπί επαναφοράς
2.Ένδειξη κατάστασης
3.Κουμπί πολλαπλών χρήσεων
4.Κουμπί έντασης
5.Μικρόφωνο
6.Ηχείο
7.Κλίπ στήριξης
8.Θύρα φόρτισης Micro USB
9.Λουράκι λαιμού
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Μηχανισμός επαναφοράς

Το καλώδιο του ακουστικού μπορεί να επεκταθεί τραβώντας απαλά το
καλώδιο.
Το καλώδιο μπορεί να επανέρθει πιέζοντας το κουμπί επανατύλιξης.
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Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης και
αντικλεπτική λειτουργία
Το BTB-1 έχει ενσωματωμένο buzzer, που υποστηρίζει
A. Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης

B. Αντικλεπτική λειτουργία

Το ακουστικό θα κάνει ένα ήχο
“Beep” όταν έχετε μια
εισερχόμενη κλήση, έτσι ώστε να
μην χάσετε κάποια σημαντική

Το ακουστικό σας ειδοποιεί όταν
βρίσκεστε εκτός εμβέλειας και σας
υπενθυμίζει πως το κινητό σας είναι
εκτός εμβέλειας ή το έχετε αφήσει
κάπου μακριά.

!!
Call
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Πώς να φορέσετε το ακουστικό
Το BTB-1 σχεδιάστηκε για να τοποθετείτε πάνω στα ρούχα ή να στερεώνετε
με λουράκι στο λαιμό σας.

Για να απελευθερώσετε
τον ιμάντα κρατήστε
και τραβήξτε προς τα
έξω
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Ξεκινώντας
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού:

A. Ενεργοποίηση
Πιέστε και πατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών έως ότι
δονηθεί και η λυχνία ένδειξης ανάψει μπλε.
B. Απενεργοποίηση
Πιέστε και πατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών έως ότι
δονηθεί και η λυχνία ένδειξης ανάψει κόκκινη.

Σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth®
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή.
Τοποθετήστε το ακουστικό και τη συσκευή σε σημείο που να είναι ορατό
το ένα από το άλλο.
Επιβεβαιώστε πως το ακουστικό είναι κλειστό.
Για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη πατήστε και κρατήστε πατημένο το κεντρικό
κουμπί λειτουργίας έως ότου η λυχνία ανάψει και σβήσει μπλε και κόκκινα εναλλάξ.
Κάντε αναζήτηση για το ακουστικό, επιλέξτε “BTB-1” και εισάγεται τον
κωδικό “0000”. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει την λειτουργία Απλή Σύζευξη
δεν απαιτείται κανένας κωδικός.
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Σύζευξη με 2 συσκευές Bluetooth®
(λειτουργία Multi-point)
Το BTB-1 υποστηρίζει τη λειτουργία Multi-point η οποία επιτρέπει
ταυτόχρονη σύζευξη του ακουστικού με 2 συσκευές.
1. 1Συνδέστε το ακουστικό με το πρώτο τηλέφωνο ακoλουθώντας τις πιο
πάνω οδηγίες.
2. Απενεργοποιήστε το ακουστικό και τη λειτουργία Bluetooth του πρώτου
τηλεφώνου.
3. Συνδέστε το ακουστικό και με το δεύτερο τηλέφωνο ακoλουθώντας τις πιο
πάνω οδηγίες
4. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του ακουστικού και της πρώτης
συνδεδεμένης συσκευής στο από το μενού της συσκευής.
Για ορισμένα τηλέφωνα, ίσως χρειαστεί να πατήσετε με το χέρι "σύνδεση"
για να συνδέσετε το ακουστικό.
Εάν η σύζευξη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο λεπτά, το
ακουστικό θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια θα
απενεργοποιηθεί μετά από τρία λεπτά. Επαναλάβετε τα βήματα για να
συνδέστε και πάλι τις δύο συσκευές.
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Επανασυνδέστε το ακουστικό
1. Αν το ακουστικό έχει απενεργοποιηθεί, θα επανασυνδεθεί με το τηλέφωνο
αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί το ακουστικό. Σε αντίθετη περίπτωση, πιέστε
το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μια φορά για επανασύνδεση.
2. Εάν το τηλέφωνο έχει κλείσει και το ακουστικό έχει αποσυνδεθεί, το
ακουστικό θα επανασυνδεθεί με το τηλέφωνο μέσα σε 3 λεπτά αφότου
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Μετά το πέρας των 3 λεπτών, πιέστε το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μια φορά για να επανασυνδεθεί. Σε
διαφορετική περίπτωση το ακουστικό θα σβήσει μέσα σε 5 λεπτά.
3. Εάν το τηλέφωνο βρίσκεται μακριά σας, το ακουστικό θα αποσυνδεθεί και
θα ενεργοποιηθεί η αντικλεπτική λειτουργία. Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε
το ακουστικό:
i. Επιστρέψτε κοντά στο κινητό σας μέσα σε 3 λεπτά, το ακουστικό θα
επανασυνδεθεί αυτόματα.
ii. Μετά το πέρας των 3 λεπτών, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών μια φορά για να επανασυνδεθεί το τηλέφωνο.
iii. Μετά το πέρας 5 λεπτών, το ακουστικό θα σβήσει.
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Χρησιμοποιώντας το ακουστικό
Λειτουργία

Κουμπί

Εισερχόμενη
κλήση

--

Απάντηση σε μια
κλήση

Απάντηση σε
δεύτερη
κλήση
Απόρριψη
κλήσης

Πιέστε μια
φορά το
κουμπί
πολλαπλών
λειτουργιών
για αποδοχή

Ήχος
(ακουστικό)
4 Beeps κάθε 2
δευτερόλεπτα
--

Πιέστε το κουμπί
“Αναμονή και
απάντηση” στο
κινητό σας

--

Πιέστε 2 φορές το
κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών

--

Ήχος
(Ηχείο)
Ήχος
κλήσης
‘Di Do’
ήχος μια
φορά

--

‘Di Do’
ήχος μια
φορά

Ένδειξη
κατάστασης
Μπλε φως ανάβει
ταυτόχρονα με τον ήχο
beep
Κατά τη διάρκεια της
κλήσης, μπλε φως
ανάβει κάθε 6
δευτερόλεπτα
Κατά τη διάρκεια της
κλήσης, μπλε φως
ανάβει κάθε 6
δευτερόλεπτα
Μπλε φως

• Απορρίψτε μια δεύτερη κλήση απευθείας στο δεύτερο συνδεδεμένο κινητό κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Τερματισμός
κλήσης

Πιέστε μια φορά το
κουμπί πολλαπλών
λειτουργιών

--

‘Di
Do’
ήχος
μια
φορά

Μπλε φως
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Χρησιμοποιώντας το ακουστικό
Λειτουργία

Κουμπί

Φωνητική κλήση

Πιέστε το κουμπί
πολλαπλών
λειτουργιών μια
φορά

Ήχος
Ήχος
(ακουστικό) (Ηχείο)
--

(cont’d)

Ένδειξη κατάστασης

‘Di Do’ ήχος μια
φορά

--

• Μόλις ακούσετε ένα σύντομο beep, πείτε τη φωνητική εντολή και έτσι θα έχετε ηχογραφημένη την φωνητική εντολή στο
κινητό σας.
• Η φωνητική επανάκληση επιτρέπεται για τις φωνητικές εντολές που έχουν ηχογραφηθεί στην πρώτη συνδεδεμένη συσκευή
εάν έχετε συνδέσει 2 συσκευές

Επανάκληση
τελευταίου
αριθμού

Πιέστε το κουμπί
πολλαπλών
λειτουργιών μια
φορά

--

‘Do’ ήχος μια
φορά

--

•• Επανάκληση του αριθμού από την πρώτη συσκευή σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένες 2 συσκευές

Διαγραφή του
ιστορικού
σύζευξης

Ειδοποίηση πως
βρίσκεστε εκτός
εμβέλειας

Πιέστε και πατήστε
πατημένο το κουμπί
πολλαπλών
λειτουργιών και το
κουμπί έντασης
φωνής +
--

--

2 Beeps ήχος

‘Do Do’ ήχος μια
φορά

‘Di Do’ ήχος

Κόκκινο φως ανάβει
1 φορά

Μπλε φως ανάβει
κάθε 5
δευτερόλεπτα

14

•

• Το ακουστικό θα συνδεθεί αυτόματα ξανά μέσα σε 5 λεπτά, διαφορετικά θα
απενεργοποιηθεί. Εάν δεν υποστηρίζεται η αυτόματη επανασύνδεση, πιέστε μια φορά το
κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
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Λειτουργία

Κουμπί

Ήχος
Ήχος
ακουστικόηχείο

Μεταφορά κλήσης
(από το ακουστικό
στο κινητό και
αντίστροφα)

Κατά τη διάρκεια
της κλήσης
πατήστε 2 φορές
το κουμπί
πολλαπλών
λειτουργιών

--

Ρύθμιση έντασης
φωνής

Κατά τη διάρκεια
μιας συνομιλίας,
πιέστε το
πλήκτρο έντασης
+/- μια φορά
αύξηση/μείωση
κατά μια μονάδα
(συνολικά 8
επίπεδα έντασης)

--

--

--

--

--

Μπλε φως
αναβοσβήνει 2
φορές κάθε 3
δευτερόλεπτα

Κατάσταση
αναμονής
χωρίς σύνδεση
με το κινητό
/Χωρίς
κάλυψη
δικτύου

--

‘Do” ήχος
μια φορά
(ταυτόχρον
α από το
ακουστικό
και το
κινητό και
αντίστροφα)

Ένδειξη κατάστασ

Μπλε φως αναβοσβήνει
όταν μεταφέρεται μια
κλήση από το ακουστικό

(Το ακουστικό θα
κλείσει αυτόματα
μετά από 5 λεπτά)
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Made in China

