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Gyors használati útmutató
Bluetooth fejhallgató mikrofonnal

PNI BT-MIKE 7500  PTT-vel, dual channel

PNI BT-MIKE 7500 Bluetooth fejhallgató a Bluetooth V3.0 
technológiát használja, amely bizotsítja a zavarmentes 
kapcsolatot , gyors átvitelt és jobb hangminőséget.
Készülék leírása:
1. Feltöltési rés
2. PTT gomb
3. Mikrofon
4. Hangszabályozó
5. LED jelző
6. On/off kapcsoló
7. Fejhallgató tartózék
8. Hangszoró
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Készülék feltöltése:

Töltse fel teljesen a fejhallgatót első használat előtt.
• Ha egy hosszú sípjelt hallanak, amely 15 másodpercenként 
ismétlődik és a LED jelző piros lesz , azt jelenti, hogy a 
készülék le van merülve.
• Csatlakoztassa a töltőt a fejhallgatóhoz. Egyik végét a 
töltőkábelnek helyezze be a microUSB résébe ami a fejhallgató 
tetéjen található a másik kábelt helyezze egy számítógép vagy 
220V adapter USB résébe.
• A piros LED egyszer fog villogni. Amikor a LED kék színű 
lesz, azt jelenti, hogy a készülék feltöltődöt.
Megjegyzés: Csomagban egy USB töltőkábel és egy 220V 
adapter USB-vel található.
Készülék elindítása:
Hogy elindítsák a készüléket,nyomja meg a kapcsolót felfelé 
ez az oldalsó részén található (6). A LED jelző váltakozóan 
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villog piros és kék jel ami azt jelenti, hogy a készülék 
szinkronizálási módba lépet.
Megjegyzés: Amikor a készülék egy másik Bluetooth 
készülékkel szinkronizál a kék LED ritkán fog villogni.
Hogy kinyissa a készüléket, huzza lefelé a kapcsolót a 
készülék oldalsó részén (6).
Szinkronizálási eljárás BT-DONGLE 8001 és a Bluetooth 
BT-MIKE 7500 fejhallgatók között:

1. Amikor az adóvevő nem működik, ccsatlakoztassaDONGLE 
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8001 adaptert.Indítsa el az adóvevőt és várjon ameddig 
az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 perc múlva 
aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és kéken 
villogni.
2.Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket.Hogy elindítsa a 
készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED 
jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti 
, hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
3.Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozott a LED 
mindkét készülékről ritkán fog kéken villogni.
4. Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.
Megjegyzés : A szinkronizáláshoz a távolság az adóvevő és a 
fejhallgató között maximum 1 m kell legyen.
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BT-DONGLE 8001 szinkronizálás Bluetooth BT-MIKE 7500 
fejhallgatóval és okostelefonnal:

 
1. BT-MIKE 7500 egyesítse az okostelefonnal:
• Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy elindítsa a 
készüléket nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED 
jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti 
, hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
• Inditsa el a Bluetooth funkciót az okostelefonról. Keresse 
meg a Bluetooth eszközt és csatlakoztassa a BT-MIKE 7500.
2.Zárja be a BT-MIKE 7500. Hogy lezárja a készüléket, nyomja 
lefelé a kapcsolót az oldalsó részén
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3. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 a BT-DONGLE 8001:
• Amikor az adóvevő nem működik, csatlakoztassa BT-
DONGLE 8001 adaptert.Indítsa el az adóvevőt és várjon 
ameddig az adapter szinkronizálási módba lép ami kb. 2 
perc múlva aktiválódik, a LED elkezd váltakozóan pirosan és 
kéken villogni.Indítsa el a BT-MIKE 7500 készüléket. Hogy 
elindítsa nyomja a kapcsolót felfelé az oldalsó részén. LED 
jelző váltakozóan fog kéken és pirosan villogni, ami azt jelenti 
, hogy a készülék szinkronizálási módba lépet.
•Miután a fejhallgató és az adapter csatlakozotta LED mindkét 
készülékről kéken fog villágítani.
•Nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról, hogy leadjon.
4. Csatlakoztassa a BT-MIKE 7500 manuálisan az 
okostelefonhoz.
Most mind a három eszköz: Bluetooth adapter, Bluetooth 
fejhallgató és az okostelefon egyesítve vannak.
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Hogy leadjon nyomja meg a PTT gombot a fejhallgatóról. 
Hogy válaszoljon a telefonra, nyomja meg röviden a hangerő 
gombot .
Hogy beállítsa a hangerőt nyomja meg röviden a hangerő 
gombot, a fejhallgatónak 4 hangerő szintje van.
Hogy elindítsa a Siri alkalmazást( IOS) vagy Google Voice 
(Android) nyomja meg a PTT gombot. ( a telefon fel kell elgyen 
oldva)
Műszaki adatok:
• Frekvencia 2.4GHz
• Bluetooth: V3.0, 2 osztályú
• Hatótávolság: 10 méterig
• Akkumulátor: Li-Ion 60mAh,3.7V
• Feltöltési idő: 1.5 ~ 2.5 óra
• Működési idő: 8 óra
• Stand-by működési idő: 90 óra
• Méretek: 49 x 14 x 9 mm


