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Τα ασύρματα ακουστικά σας
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Βήμα 1: Φόρτιση & ενεργοποίηση
Σημείωση: Πριν τη χρήση, φορτίστε μέχρι να
γίνει πράσινη 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 ανάβει
σταθερά σε
μπλε χρώμα.

Βήμα 2: Αντιστοιχίστε με το BluetoothTM
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Βήμα 3: Λήψη εφαρμογής
Κάντε λήψη της εφαρμογής Hubble for
VerveLife από το The App Store® ή το
Google Play™ για να απολαύσετε κάποιες
επιπλέον λειτουργίες όπως ο Μετρητής
μπαταρίας και η τελευταία γνωστή θέση
των ακουστικών σας.
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Βήμα 3: Λήψη εφαρμογής
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Χειρισμός κλήσεων, φωνής &
μουσικής
Τα κουμπιά στα άκρα των ακουστικών σας
εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες. Πατήστε ένα
από τα κουμπιά 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
Ή πατήστε
παρατεταμένα
για
αναπαραγωγή του
επόμενου κομματιού.
Μείωση ήχου
Ή πατήστε παρατεταμένα
για
επανέναρξη ενός κομματιού ή
αναπαραγωγή του τελευταίου
κομματιού.

Αναπαραγωγή/Παύση
μουσικής
Απάντηση/Τερματισμός
κλήσεων
Έναρξη φωνητικών
εντολών
Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής
Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων
Έναρξη φωνητικών εντολών

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

αλλαγή ρυθμίσεων
EQ

ή

πατήστε

ή

+

πατήστε παρατεταμένα
ή
Σημείωση: Εξαρτάται από τα
χειριστήρια μουσικής στο
τηλέφωνό σας.
πατήστε
και
ταυτόχρονα για να μεταβείτε
στο επόμενο προφίλ ήχου

+

+

Κλήσεις
απάντηση/τερματισμός πατήστε
κλήσεων
σίγαση κατά τη
πατήστε
διάρκεια κλήσης

απόρριψη κλήσης
Φωνή

ή
και

+

πατήστε παρατεταμένα
ή

+

ή
για φωνητική εντολή πατήστε παρατεταμένα
και στη συνέχεια πείτε την εντολή
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Χειρισμός κλήσεων, φωνής & μουσικής
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Προηγμένο
Λυχνίες ένδειξης κατάστασης
Λειτουργία αντιστοίχισης Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα
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Συνδεδεμένο

Ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα

Χαμηλή μπαταρία

Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα

Φορτίζει

Ανάβει σταθερά σε κόκκινο χρώμα

Πλήρης φόρτιση

Ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα

Έλεγχος επιπέδου
φόρτισης

Ανάβει σταθερά σε πράσινο χρώμα
για 2 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση

Βαθμιαίο σβήσιμο και άναμμα σε
μπλε χρώμα

Προηγμένο
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Έλεγχος επιπέδου φόρτισης
Σημείωση: Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.

Ενεργοποίηση
Πατήστε γρήγορα για
να ακούσετε τον υπόλοιπο
χρόνο αναπαραγωγής.

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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Προηγμένο
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Επαναφορά
Απενεργοποιήστε το Bluetooth σε όλες τις
συνδεδεμένες συσκευές. Ενεργοποιήστε τα
ασύρματα ακουστικά, στη συνέχεια πατήστε
παρατεταμένα το
και τα δύο κουμπιά έντασης
φωνής μέχρι η λυχνία ένδειξης κατάστασης να
ανάψει σε κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ. Θα
ακούσετε έναν τόνο.
Σημείωση: Αυτό το προϊόν περιέχει
εκτεθειμένους μαγνήτες και αυτό μπορεί να
προκαλέσει βλάβη σε μαγνητικές πληροφορίες,
όπως σε ταινίες πιστωτικών καρτών και σε
κάρτες ταυτότητας.
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Επαναφορά
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Δεύτερη συσκευή
Χρησιμοποιείτε κάποιο τηλέφωνο ή tablet; Ή δύο
τηλέφωνα; Συνδέστε και με τα δύο ταυτόχρονα.
1 Αντιστοιχίστε με την πρώτη σας συσκευή
ακολουθώντας τα βήματα στο “Αντιστοίχιση με
Bluetooth™” στη σελίδα 3.
2 Απενεργοποιήστε το Bluetooth στην πρώτη
συσκευή σας (το τηλέφωνο, το tablet ή τον
υπολογιστή σας).
3 Απενεργοποιήστε τα ασύρματα ακουστικά σας. Στη
συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά.
4 Αντιστοιχίστε με τη δεύτερη συσκευή σας
ακολουθώντας τα βήματα στο “Αντιστοίχιση με
Bluetooth™” στη σελίδα 3.
5 Ενεργοποιήστε την πρώτη συσκευή σας,
ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth για να τη
συνδέσετε ταυτόχρονα. Θα ακούσετε έναν τόνο όταν
συνδεθεί η πρώτη συσκευή.
Συμβουλή: Για να αλλάξετε και να αναπαράγετε ήχο
από τη δεύτερη συνδεδεμένη συσκευή,
πραγματοποιήστε παύση στην τρέχουσα συσκευή
μουσικής, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
αναπαραγωγής στη δεύτερη συσκευή.
10 Προηγμένο
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Βοήθεια & άλλα
• Βρείτε βοήθεια στην ιστοσελίδα: Επισκεφτείτε
την www.motorolahome.com/support
• Βρείτε αξεσουάρ στην ιστοσελίδα:
www.motorolahome.com ή www.verve.life

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.
Bluetooth ID: D023372
Ταυτότητα προϊόντος: Motorola SF520 SF520-A
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Βοήθεια & άλλα
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