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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BLUETOOTH 
 
Οδηγίες για την Διαδικασία Σύζευξης Ακουστικών Bluetooth με το Ultraprobe 15.000 

1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά Bluetooth. 
2. Ενεργοποιήστε το Ultraprobe 15.000. 
3. Στην αρχική οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο Bluetooth. 
4. H οθόνη αναζήτησης Bluetooth ανοίγει και αναβοσβήνει το εικονίδιο αναζήτησης 

Bluetooth. 
5. Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης Bluetooth (μεγεθυντικός φακός) και τότε θα 

αναβοσβήνει ο μεγεθυντικός φακός αναζήτησης.  Όταν εντοπιστούν τα ακουστικά, θα 
εμφανιστεί στην οθόνη ο αναγνωριστικός αριθμός και το εικονίδιο Bluetooth θα εμφανίζει 
ένα σημάδι τσεκαρίσματος. 

6. Πατήστε το εικονίδιο Bluetooth με το σημάδι τσεκαρίσματος. 
7. Ο αριθμός PIN θα εμφανιστεί ως «0000». 
8. Πατήστε το πλήκτρο OK. 
9. Η οθόνη θα αλλάξει, θα δείτε ένα * δίπλα στο PIN των ακουστικών.  
10. Πατήστε exit και αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά. 

 
Οδηγίες για την Διαδικασία Σύζευξης Ακουστικών Bluetooth με τα υπόλοιπα μοντέλα 
Ultraprobe. 
Για να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά Bluetooth UE -DHC-2BT, πρέπει να τα αντιστοιχίσετε με 
τον Πομπό (DHC 2BT-TM) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πομπός θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένος για τουλάχιστον τέσσερις 
ώρες, πριν από τη χρήση.  
 

1. Συνδέστε τον πομπό Ultraprobe χρησιμοποιώντας το παρεχόμενα καλύμματα Velcro και 
τοποθετήστε το βύσμα του πομπού στην υποδοχή των ακουστικών του Ultraprobe. 

2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά (η λυχνία «ON» θα γίνει μπλε). 
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του πομπού για 3 δευτερόλεπτα. Αρχικά θα 

γίνει κόκκινο και στη συνέχεια θα αναβοσβήνει μπλε/κόκκινο κατά την αναζήτηση των  
ακουστικών. 

4. Όταν γίνει η σύζευξη, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. 
5. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αποσύνδεση, το μπλε φως θα 

αναβοσβήνει δύο φορές κάθε πέντε δευτερόλεπτα. 
6. Όταν το φορτίο της μπαταρίας εξαντληθεί ο διακόπτης του πομπού θα αναβοσβήνει με 

κόκκινο χρώμα. 
 
Οδηγίες Φόρτισης Πομπού: 

1. Συνδέστε το USB στον φορτιστή του πομπού και το mini-USB στον πομπό. 
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.  
3. Κατά τη φόρτιση, το φως του πομπού θα εμφανίζεται με σταθερό κόκκινο χρώμα. Όταν 

φορτιστεί πλήρως το κόκκινο φως θα σβήσει. 
 
 

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας:  
UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)  
email:  info@uesystems.eu   
t: +31 (0)546 725 125   f: +31 (0)546 725 126 
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