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Şarj

Cihazı Açma / Kapama

Aramayı cevaplama Aramayı bitirme

Aramayı reddetme

Aktif sesli arama

Arama  yapma

Son aranan numarayı arama

Ses ayarı Saklama koşulları

İki cihazı eşleştirme

Merkez servis 

Eşleştirme

Cihazı ilk kullanımdan önce en az 8 saat Şarj ediniz.
a. Cihazı USB kablosu aracılığı ile PC'ye yada Cep telefonu şarj cihazına bağlayınız.
b. Şarj olurken LED kırmızı yanacaktır. 
c. Tam dolu olduğunda ise LED sönecektir.

a. Arama kabul etme tuşuna uzunca basarak LED'in mavi yanmasını sağlayınız.
b. Arama kabul etme tuşuna uzunca basarak LED'in sönmesini sağlayarak kapatabilirsiniz.

a. Cihazın üzerindeki cevaplama tuşuna kısaca basın. a. Cihazın üzerindeki cevaplama tuşuna kısaca basın.

a. Bekleme modunda Arama kabul etme tuşuna 2 kere kısa basımlar yapıldığında son aranan numara aranmaktadır.

a. Kulaklık bölümünde bulunan ses + ve - tuşlarına 
basarak ses ayarı yapabilirsiniz.

a. Kapalı konumda 
b. Sıcaklık aralığı
-10 derece ile +40 derece arasında
c. Cihazı nemli ortamda saklamayınız.

a.İlk cihazı eşleştirdikten sonra ikinci cihazı da aynı yöntemle eşleştiriniz. 
b. iki cihazda Bluetooth kulaklık ile başarı ile eşleştikten sonra bluetooth kulaklığı kapatın.
c. Kulaklık her iki cihazı da tanıyarak otomatik olarak bağlanacaktır.

Bakır ve pirinçiler sanayi sitesi, karanfil cad.No:1 Beylikdüzü / istanbul / Tükiye
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Kullanım ömrü : 3 yıl

a. Cihazın üzerindeki reddetme tuşuna kısaca basın.

a. Öncelikle cep telefonunuzun bu özelliği desteklemesi gerekmektedir. arama cevaplama tuluna 3 sn basılı tuttuktan 
sonra sesli uyarı ne söylemeniz gerektiği bilgilendirilir. 
b. isim yada numara söyleyerek arama yapabilirsiniz. detaylar için cep telefonuzun kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

a. Telefondan arama yapılacak tuş girildikten sonra
 Bluetooth kulaklık üzerinden arama tuşuna basılır.

a. Cihaz kapalı konumda iken arama kabul etme tuşuna 6 sn kadar basılı tutarak LED'in kırmızı-mavi yanıp 
sönmesini sağlayın
b. Cep telefonu yada bluetooth Cihazınızı eşleşme moduna getiriniz. 
c. Ekranda GM-HP1207 modelini bulduğunuz anda eşleştirme yapabilirsiniz.
d. Cihaz şifresi "0000" dir.
e. Eşleştirme başarıyla yapıldığında LED gösterge Mavi olarak yanmaya devam edecektir.

Made in P.R.C



To Operate Multi-point Connection

     Follow the pairing procedure to pair with the first mobile phone. Repeat 
it to pair the second mobile phone. After both pairings are successful, turn 
off the headset. Turn on the headset again. The headset will recognize 
and connect to both mobile phones automatically. 
     Remarks: Some mobile phone can’t comply with the Multi-point 
connection because of the differences of connection agreements. 
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