BT220 HEADSET
Ürün bilgileri
1
2
3
4
5

Şarj bağlantısı
“+” düğmesi
“-” düğmesi
İşlev göstergesi (mavi)
Pil göstergesi (kırmızı)

6 Kulaklık fişi
7 Mikrofon
8 Kulaklık klipsi
9 Şarj göstergesi (kırmızı)
10 Güç göstergesi (yeşil)

Kurulum
1
Piller dolu: kırmızı şarj göstergesi (9) söner.
Kullanmadan önce TAMAMEN şarj edin! 2 ~ 4 saat.
Eşleşme kipini etkinleştirin: ‘+’ düğmesini 8 saniye basılı tutun Æ mavi + kırmızı göstergeler ardışık
2
olarak yanar.
Telefon görüşmesi yapmak için: Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth aygıtlarını arayın
3
(algılanabilmesi için kulaklığın hala yanıp sönüyor olması gerekmektedir).
4
Bluetooth aygıt(lar)ı bulundu: “Trust BT220” seçin.
5

PIN kodu = 1234. Kulaklığın adını girmek ya da değiştirmek olanaklı olabilir.
Bağlan (Connect) işlevi için tuşa basın.

6
7
8
9

Kulaklığı kulağınıza yerleştirin (sol ya da sağ kulak).
Gelen çağrıyı yanıtlamak için: “+” düğmesine basın.
Sesi ayarlayın. Diğer işlevler için: tabloya bakın.
Telefon görüşmesini sonlandırmak için: “-“ düğmesini 3 saniye basılı tuttun.

Kulaklık ile başka bir Bluetooth (BT) aygıtının eşleşmesi için genel yöntem
Kulaklık
Diğer Bluetooth aygıtı
1.
Eşleşme kipini etkinleştirin:
(“+” düğmesini 8 saniye basılı tutun.)
2.
Yeni BT aygıtlarını araştırın.
3.
Kulaklık bulundu.
4.
Kulaklığı seçin/etkinleştirin.
5.
PIN kodunu girin (1234).
6.
Bağlantı oluşturulur.
7.
(Bazen bağlantıyı etkinleştirmek için, “+” düğmesine basmanız gerekecektir.)
8.
Bağlantıyı kesmek için: “+“ düğmesini 3 saniye basılı tuttun.
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BT220 HEADSET
Düğme işlevleri ve göstergeleri
(Köşeli ayraç içerisindeki sayılar, ürün bilgi şemalarına gönderme yapmaktadır.)

Şarj aygıtı + şarj aygıtı fişi
Göstergeler
Durum

Yeşil (10)

Güç

Açık (On)

Kırmızı (9)

Pilin şarj edilmesi

Açık (On)

Açık (On)

Şarj edildikten sonra: pil dolu

Açık (On)

Kapalı (Off)

Kulaklık
Düğmeler
Durum
Kapalı (Off)
Açık (On)
Kapalı (Off)

‘+’ (2)
4 sn.
3 - 6 sn.
8 sn.

Açık + pil
neredeyse
bitmiş
Güç bağlı (1)

Kulaklık göstergeleri

‘-‘ (3) Sonuç
Açık (On)
Kapalı (Off)

Sinyal (6)

Yanıp sönüyor

-

Düşük + yüksek ton

Hızlı yanıp
sönüyor
Ardışık yanıp sönüyor

(Yeniden şarj!)

Gelen çağrı

Hızlı
basın

Çağrıyla
meşgul

Hızlı
basın

Yüksek + düşük ton
Düşük + yüksek ton
(x2)

Yanıp sönüyor

Kapandı ve yeniden
şarj edilecek
Gelen çağrı yanıtlanır
3 sn. Çağrıyı geri çevirir

Sustur

Kırmızı (5)

-

Açık + eşleşme kipi

Kulaklık

Mavi (4)

Sesi yükseltir

-

-

Zil tonu -> çağrıyı
yanıtla
Zil tonu -> Ton

Hızlı Sesi azaltır
basın
3 sn. Diğer çağrıyı
sonlandırır ya da kabul
eder
Her iki düğmeye Mikrofonu kapatır
de aynı anda hızlı (sessiz)
bir şekilde basın
Her iki düğmeye Sessiz işlevi kapalı
de aynı anda hızlı
bir şekilde basın
2

Ton
Ton
Yaklaşık her 3
saniyede bir ton
Ton

BT220 HEADSET
Düğmeler

Kulaklık göstergeleri

‘-‘ (3) Sonuç

Mavi (4)

Kırmızı (5)

Kulaklık

Durum

‘+’ (2)

Sinyal (6)

Kulaklıkta
çağıyla meşgul

3 sn.

Çağrı kulaklıktan
telefona aktarıldı
(kulaklık kapalı değil!)

Ton

Telefonda
çağıyla meşgul

Hızlı
basın

Çağrı telefondan
kulaklığa aktarıldı

Ton

Telefon +
kulaklık
çağrısız açık

Hızlı
basın

Telefon için konuşma
görevi (telefonu
desteklemelidir)

Ton

NOT!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eşleşme ve kullanım
Kulaklık, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru eşleşmesi durumunda çalışır.
Kulaklık, sadece Headset Protokolünü (HP) ya da HandsFree Protokolünü (HFP)
destekleyen BT aygıtlarıyla kullanılabilir.
Eşleşme kipi sadece 2 – 3 dakika etkin durumda kalır. Gerekirse, eşleşme kipini yeniden
etkinleştirin (önce kulaklığı kapatın).
BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar
eşleşmeleri gerekli değildir. Bununla birlikte, aygıtlardan birinin diğeri ile, BT aygıtı ile
benzer şekilde, eşleşmesi durumunda, genellikle tekrar eşleştirilmeleri gerekecektir.
BT’nin eşleşme ve kullanılma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için,
BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Zil tonunun çok sesli olması ve telefonun bu zil tonunun BT kulaklığına aktarılmasını
desteklemesi durumunda, özgün zil tonu bu kulaklıktan işitilebilir. Aksi takdirde, kulaklıktan
standart bir zil tonu işitirsiniz.
Kulaklığın kapalı olması durumunda, bazı telefonlar BT bağlantısını keser. Bu durumda,
telefonun zil sesini artık kulaklıktan duymazsınız. Çözüm: bağlantıyı yeniden
etkinleştirmek için, 1 sn kadar “+” düğmesine basın.
Bazı telefonlarda çağrıyı kabul etmek için, “+” düğmesini 2 sn basılı tutmak gerekmektedir
(örn.: Sony Ericsson P800/900).
Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunla karşılaşırsanız,
telefonunuzun en son BT sürümüne (aygıt yazılımına) sahip olup olmadığını denetleyin.
Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
Bu kulaklık ile kullanılabilen telefonların güncel listesi için:
www.trust.com/14219/compatibility.
3
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•
PIN kodu (1234) değiştirilemez.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kablosuz bağlantısında sorun var
Kulaklık ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesneler
var.
Pil (neredeyse) bitmiş (kulaklık üzerindeki kırmızı gösterge yanıp
sönüyor).
Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 3: maks. 1 metre).
Yakında başka bir kablosuz aygıt mevcut (kablosuz video ya da
kablosuz ağ gibi).
Pil
Pilin her zaman tamamen şarj edilmesi önerilir (şarj göstergesi sönünceye kadar).
Tamamen şarj edilen bir pil, 5 saatlik bir arama ve 100 saatlik bir bekleme süresine
sahiptir.
Kırmızı şarj göstergesi sönmeden önce belli bir süre geçebilir. Bu durum, özellikle, kulaklık
belli bir süre kullanılmadığı zaman meydana gelebilir.
Pil yeniden şarj edilirken kulaklık daima kapalıdır.
Pil sadece 20 dakika şarj edildikten sonra kulaklığın çalışmama olasılığı vardır. Kulaklığın
en az 40 dakika yeniden şarj edilmesi gerekmektedir.
Kulaklık uzun bir süre kullanılmazsa, pili en az 2 ayda bir yeniden şarj edin.
Kullanma sıcaklığı: -10° C ~ 55° C. Daha düşük bir sıcaklıkta pil, daha hızlı bir şekilde
boşalacaktır.
Pil kulaklığa entegre edilir ve değiştirilemez.
Kulaklık, 5 V güç kaynağı ile şarj edilir. Kulaklığın iç gerilimi, 3.7 V’dir.
Kulaklığı elden çıkarmak isterseniz, Li-on pilin elden çıkarılması hususundaki yürürlükteki
yönergeleri dikkate alın.

Bluetooth ile ilgili güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları
için www.trust.com/14219 Internet adresini ziyaret edin.
Güvenlik tâlimatları
•
Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
•
Bu aygıtı banyo, rutubetli bodrum katı veya yüzme havuzu gibi nemli yerlerde kullanmayın.
•
Aygıtı kuru bir bezle temizleyiniz.
Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14219/ce adresinde bulabilirsiniz.
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Kablosuz
•
Bu kablosuz Bluetooth aygıtı, 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Directive (1999/5/EC)
yönergesinde belirtilen temel gereklilikleri karşılamakta ve diğer ilgili koşulları yerine
getirmektedir. Bu aygıt, Sınıf 1 kablosuz aygıt olup, tüm AB ülkelerinde kullanılabilir. Bu ürünün
kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için www.trust.com/14219 adresini
ziyaret edin. (Not: bu sınıf göstergesi, BT sınıfı değildir.)
•
Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında
kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 2.4
- 2.4835 GHz, Bant genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 1 mW.
•
Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri, bilgisayar vb)
pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz aygıtlar nedeniyle düzgün
çalışmayabilir veya diğer kablosuz aygıtların hatalı çalışmasına neden olabilir. Aygıtlar arasında
yeterli uzaklığı korumaya dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını ve diğer
aygıtları değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
•
Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak
yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmektedir.
Garanti ve telif hakkı
•
Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için,
www.trust.com/warranty Internet adresini ziyâret edin.
•
Bu tâlimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya
tamâmen çoğaltılamaz.
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