BLUETOOTH INSTRUCTIES
Instructies Bluetooth koptelefoon voor gebruik met de Ultraprobe 15,000
1. Zet de Bluetooth koptelefoon aan (het “ON” licht zal blauw oplichten).
2. Zet de Ultraprobe 15,000 aan.
3. Druk op het Bluetooth icoon in het begindisplay van de Ultraprobe.
4. Het Bluetooth zoekscherm verschijnt en het vergrootglas knippert.
5. Druk op het vergrootglas om de koptelefoon te zoeken. Wanneer de koptelefoon is
gevonden, zal het identificatienummer verschijnen en het Bluetooth icoon zal een vinkje
weergeven.
6. Druk op het Bluetooth icoon met het vinkje.
7. Het PIN nummer wordt weergegeven als 0000, hier hoeft u niets mee te doen.
8. Druk op OK. Er verschijnt een * naast de PIN.
9. Druk op exit en begin met het gebruiken van de koptelefoon.
Instructies Bluetooth koptelefoon voor gebruik met alle andere Ultraprobe modellen
Om de UE –DHC-2BT Bluetooth koptelefoon gebruiken, moet u deze koppelen met de zender
(DHC 2BT-TM).
Opmerking: zorg dat de zender volledig opgeladen is (tenminste 4 uur) voor u deze gebruikt.
1. Bevestig de zender aan de Ultraprobe met het meegeleverde klittenband en steek de
zenderplug in de koptelefoon aansluiting van de Ultraprobe.
2. Zet de koptelefoon aan (het “ON” licht zal blauw oplichten).
3. Houd de zenderknop ingedrukt voor 3 seconden. Het lampje zal rood oplichten en daarna
rood/blauw knipperen als de zender zoekt naar de koptelefoon.
4. Wanneer de zender en koptelefoon gekoppeld zijn, zal het blauwe licht elke 10 seconden
knipperen.
5. In stand-by of bij ontkoppeling, zal het blauwe licht elke 5 seconden twee keer knipperen.
6. Wanneer de accu van de zender bijna leeg is, zal het lampje rood knipperen.
Instructies voor het laden van de zender
1. Plug de USB in de lader van de zender en de plug mini-USB in de zender.
2. Plug de lader in het stopcontact.
3. Tijdens het laden zal er een rood lampje branden. Als de zender volledig is opgeladen,
gaat het rode lampje uit.
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