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Διαβάστε με πρώτα

Τα ασύρματα ακουστικά σας

Λυχνία ένδειξης
κατάστασης

Ήχος

+

Λειτουργία, χειρισμός
κλήσεων & μουσικής

Ήχος
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Τα ασύρματα ακουστικά σας
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Βήμα 1: Φόρτιση & ενεργοποίηση
Σημείωση: Πριν τη χρήση, φορτίστε μέχρι να γίνει
μπλε η λυχνία ένδειξης κατάστασης.
Φόρτιση.

(Ο φορτιστής
τοίχου δεν
περιλαμβάνεται.)
Ενεργοποίηση.

Πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί
ενεργοποίησης
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Βήμα 1: Φόρτιση & ενεργοποίηση
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Βήμα 2: Αντιστοίχιση με BluetoothTM
1

2
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Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή
σας.

Ενεργοποιήστε τα
ασύρματα ακουστικά σας.

Η λυχνία
αναβοσβήνει
σε μπλε χρώμα.
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Στη συσκευή σας, μεταβείτε στο μενού
Bluetooth για αντιστοίχιση & σύνδεση.
Εάν σας ζητηθεί πληκτρολογήστε 0000.
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Όταν συνδεθούν τα
ακουστικά με τη συσκευή,
θα ακούσετε έναν τόνο.

Η λυχνία
αναβοσβήνει αργά
σε μπλε χρώμα.

Βήμα 2: Αντιστοιχίστε με το BluetoothTM
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Χειρισμός κλήσεων & μουσικής
Πατήστε τα κουμπιά στο χειριστήριο για να χειριστείτε
κλήσεις, φωνητικές εντολές και μουσική.
Σημείωση: Ο χειρισμός της μουσικής ενδέχεται να μη
λειτουργεί σε κάποιες συσκευές ή σε όλες τις γλώσσες.
Αύξηση ήχου

+

Αναπαραγωγή/Παύση
μουσικής
Απάντηση/Τερματισμός
κλήσεων
Ή πατήστε 2 φορές για
αναπαραγωγή του επόμενου
κομματιού
Ή πατήστε 3 φορές για
επανέναρξη ενός κομματιού
ή αναπαραγωγή του
τελευταίου κομματιού

Αύξηση ήχου

_

Σημείωση: Μερικές από τις λειτουργίες εξαρτώνται
από το τηλέφωνο/δίκτυο.
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Χειρισμός κλήσεων & μουσικής
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Μουσική
αναπαραγωγή/παύση
αύξηση/μείωση ήχου
επόμενο/προηγούμενο
κομμάτι
αλλαγή ρυθμίσεων EQ

πατήστε
πατήστε
ή
πατήστε 2 ή 3 φορές το
Πατήστε ταυτόχρονα και
κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής μουσικής

Κλήσεις
απάντηση/τερματισμός
πατήστε
κλήσης/λήψη κλήσης κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας
αναμονής κλήσης και της
λειτουργίας μουσικής
σίγαση κατά τη
πατήστε παρατεταμένα
διάρκεια κλήσης
και
απόρριψη κλήσης
πατήστε παρατεταμένα ή
Φωνή
για φωνητική εντολή
πατήστε παρατεταμένα
και
κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας αναμονής ή της
λειτουργίας αναπαραγωγής
μουσικής, κατόπιν πείτε την
εντολή σας
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Χειρισμός κλήσεων & μουσικής

5

Προηγμένο
Λυχνίες ένδειξης κατάστασης
Λειτουργία
αντιστοίχισης

η μπλε φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει 2 φορές
επαναλαμβανόμενα

Συνδεδεμένο

η μπλε φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει 2 φορές περιοδικά

Χαμηλή μπαταρία

η κόκκινη φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει αργά

Φορτίζει

Ανάβει σταθερά σε κόκκινο
χρώμα

Πλήρης φόρτιση

Ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα

Απενεργοποίηση

η μπλε φωτεινή ένδειξη ανάβει
για 1 δευτερόλεπτο
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Προηγμένο
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Έλεγχος επιπέδου φόρτισης

Πατήστε
παρατεταμένα
και μαζί
κατά τη λειτουργία
αναμονής

+

–

Σημείωση: Η μπαταρία σας είναι σχεδιασμένη για να
διαρκέσει όσο και η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Θα
πρέπει να αφαιρείται από μόνο σε κέντρο ανακύκλωσης.
Οποιαδήποτε προσπάθεια να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε την μπαταρία σας μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και να ακυρώσει την
εγγύησή σας.
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Έλεγχος επιπέδου φόρτισης
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Επαναφορά
Απενεργοποιήστε το Bluetooth σε όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές. Απενεργοποιήστε τα ασύρματα ακουστικά,
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το
και τα δύο
κουμπιά έντασης φωνής μέχρι η λυχνία ένδειξης
κατάστασης να ανάψει σε κόκκινο και μπλε χρώμα 5
φορές εναλλάξ. Θα ακούσετε έναν τόνο.
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Επαναφορά
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Hubble ConnectTM for VerveLifeTM
Η εφαρμογή Hubble Connect for VerveLife μπορεί να
βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία με τα ακουστικά σας.
Κάντε δωρεάν λήψη της εφαρμογής από το App Store® ή
το Google PlayTM (AndroidTM 4.3 ή μεγαλύτερη).
• Εντοπίστε ένα χαμένο ακουστικό: Εντοπίστε στο
χάρτη την τοποθεσία που τα ακουστικά σας ήταν
συνδεδεμένα την τελευταία φορά με τη συσκευή σας.
• φωνητική προτροπή (μόνο σε Android): Επιλέξτε
μεταξύ φωνής στα αγγλικά ή τόνου.
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Hubble Connect for VerveLife
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Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
με υπευθυνότητα
Τα ακουστικά VerveLoop είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν
στο χρήστη υπέροχη ακουστική μέσω των ασύρματων
ακουστικών. Όμως αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται
με υπευθυνότητα.

Οδηγίες ασφάλειας για τη χρήση
Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή, διατηρήστε την ένταση
σε ένα μέτριο επίπεδο. Αποφύγετε να ακούτε μουσική σε
υψηλά επίπεδα έντασης για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη
στην ακοή ή απώλεια ακοής.
Η ακοή σας είναι ευπαθής και εξαιρετικά ευαίσθητη γι’ αυτό να
ακούτε τη μουσική σας με υπευθυνότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Ιδρύματος Ερευνών Κώφωσης www.drf.org
Μη χρησιμοποιείτε τα VerveLoop όταν δεν είναι ασφαλής η
χρήση τους. Για παράδειγμα, όταν χειρίζεστε ένα όχημα,
κάνετε ποδηλασία, διασχίζετε έναν δρόμο ή οποιαδήποτε
δραστηριότητα που απαιτεί την προσοχή σας και τη
δυνατότητα να ακούτε.
Θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε το περιβάλλον σας και να
χρησιμοποιείτε τα VerveLoop με υπευθυνότητα.
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Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με υπευθυνότητα
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Βοήθεια & άλλα
• Για βοήθεια: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.motorolahome.com/support
• Βρείτε αξεσουάρ στην ιστοσελίδα:
www.motorolahome.com ή www.verve.life
Σημείωση: Αν παρακολουθείτε βίντεο ενώ
χρησιμοποιείτε ακουστικά σας, ο ήχος μπορεί να είναι
ελαφρώς εκτός συγχρονισμού με το βίντεο σας.
Κατασκευάζονται, διανέμονται ή πωλούνται από την Binatone Electronics
International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν.
Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου
χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola
Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Το λογότυπο
Apple είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθειμένο στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Τα Google
Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2016 Motorola
Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Ταυτότητα προϊόντος: SH002
Bluetooth ID: D031128
FCC ID: VLJ-SH002
IC: 4522A-SH002
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Βοήθεια & άλλα
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