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1. Vispārīgās funkcijas 

Ieslēgšana Nospiediet  barošanas pogu līdz iedegas zilā 

gaisma. Ja ierīce bijusi iepriekš pieslēgta, automātiski 

izveidojiet savienojumu, pretējā gadījumā, ieslēdzot 

savienošanas režīmu, pamīšus mirgo sarkana un zila 

gaisma. 

Savienošanas 

režīma 

ieslēgšana 

 

Ja ierīce ir bijusi iepriekš savienota, to ieslēdzot, 

pieslēgšanās attiecīgajai ierīcei notiek automātiski. Ja 

ierīce nav savienota, tā pāriet savienošanas režīmā, un 

pamīšus mirgo sarkana un zila gaisma. Kad ierīce ir 

pieslēgta, zilais LED indikators mirgo divas reizes 5 

sekundēs. 

Savienošana Savienošanas režīmā, izmantojiet mobilo tālruni ar 

Bluetooth funkciju vai citu Bluetooth galveno ierīci, lai 

veiktu savienošanu. 

Izslēgšana Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un 4 sekundes turiet 

nospiestu  barošanas pogu. Sarkanais LED 

indikators iemirgojas 1 sekundi un ierīce izslēdzas. 

Uzlāde Iespraudiet lādētāju ierīces pieslēgvietā (sarkanā LED 

gaisma ieslēgta). 

Zvana 

atbildēšana 

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, uz īsu brīdi nospiediet 

 barošanas pogu. 

Zvana 

beigšana 

Lai pārtrauktu zvanu, vēlreiz īsi nospiediet  

barošanas pogu. 

Zvana 
pārsūtīšana 
starp 
austiņām un 
ierīci 

Ilgi nospiediet barošanas pogu, uz 1 sekundi, lai 

pārsūtītu zvanu starp mobilo tālruni un ierīci notiekoša 

zvana laikā. 
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Noraidīt zvanu 
Ilgi nospiediet barošanas pogu, uz 1~2 sekundēm, lai 

noraidītu ienākošo zvanu. 
Skaļuma 

paaugstin. 

Lai paaugstinātu skaļumu, uz īsu brīdi nospiediet  

pogu. 

Skaļuma 

pazemin. 

Lai pazeminātu skaļumu, uz īsu brīdi nospiediet  

pogu. 

Tālāk 
Īsi nospiediet pogu  lai pārslēgtu uz nākamo 

skaņdarbu. 

Iepriekšējais 
Īsi nospiediet pogu , lai pārslēgtu uz iepriekšējo 

skaņdarbu. 
Atskaņot/ 

apturēt 

Lai atskaņotu/apturētu ierakstu, nospiediet barošanas 

pogu, kad ierīce ir pieslēgta. 

Nodrose Pārī savienošanas režīmā, ja nav ierīces, ar kuru izveidot 

savienojumu, tā pārslēdzas gaidstāves režīmā. 
Automātiskā 

izslēgšanās 
Gaidstāves režīmā, ja nav ierīces, ar kuru izveidot 

savienojumu, tā automātiski izslēgsies 2 minūšu laikā. 
2. Savienošana ar tālruni vai izklaides ierīci: 

 Ieslēdziet jūsu tālruni un pārliecinieties, vai ir aktivizēta tā Bluetooth 

funkcija. 

 Ieslēdziet Bluetooth austiņas savienošanas režīmā. 

 Jūsu tālrunī meklējiet Bluetooth ierīces, vadoties pēc tālruņa 

instrukcijām. Papildu informāciju skatiet jūsu tālruņa lietotāja 

rokasgrāmatā. 

 Pēc pāris sekundēm tālrunis uzrādīs ierīci kā "atklātu ierīci". Atlasiet to 

un sekojiet tālruņa instrukcijām, lai izveidotu savienojumu. 

 Jūsu tālrunis pieprasīs ievadīt pieejas atslēgu vai PIN kodu: ievadiet 

0000 kā jūsu PIN kodu vai pieejas atslēgu. 

 Kad tālrunis ir apstiprinājis savienojumu, nospiediet Jā/Labi. 

 Tagad tālrunī atlasiet iespēju "pieslēgt ierīci".  
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3. Līnijas ievades spraudnis 

HS-940BT atbalsta 3,5mm audio ievades spraudni lietošanai pie kur 
bezvadu ierīču lietošana nav atļauta. 


