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INSTRUÇÕES PARA BLUETOOTH
Instruções de Emparelhamento de Auscultadores Bluetooth para o Ultraprobe 15000:
1. Ligue os auscultadores Bluetooth.
2. Ligue o Ultraprobe 15000.
3. No ecrã inicial, toque no ícone de Bluetooth.
4. O ecrã de pesquisa de Bluetooth abre-se e o ícone de pesquisa de Bluetooth fica
intermitente.
5. Toque no ícone de pesquisa de Bluetooth (lupa) e a lupa da pesquisa ficará intermitente.
Quando os auscultadores forem localizados, o número do identificador será apresentado no
painel e o ícone de Bluetooth mostrará uma marca de verificação.
6. Prima o ícone de Bluetooth com a marca de verificação.
7. O número PIN será mostrado como 0000.
8. Prima OK.
9. O ecrã mudará e verá um * junto ao PIN dos auscultadores.
10. Prima para sair e comece a utilizar os auscultadores.
Instruções de emparelhamento Bluetooth para todos os outros modelos do Ultraprobe:
Para utilizar os auscultadores Bluetooth UE –DHC-2BT, tem de os emparelhar com o
Transmissor (DHC 2BT-TM).
NOTA: O transmissor tem de ser totalmente carregado durante, pelo menos, quatro horas
antes de ser utilizado.
1. Ligue o transmissor ao seu Ultraprobe utilizando as tiras de velcro fornecidas e insira a ficha
do transmissor na tomada para auscultadores do seu Ultraprobe.
2. Ligue os auscultadores (o indicador luminoso ON ficará azul).
3. Mantenha premido o botão do transmissor durante 3 segundos. Ficará inicialmente
vermelho e, em seguida fica vermelho/verde intermitente durante a pesquisa dos
auscultadores.
4. Quando o emparelhamento estiver concluído, o indicador luminoso azul piscará uma vez de
10 em 10 segundos.
5. Quando estiver em modo de espera ou quando estiver a desligar, o indicador luminoso azul
piscará duas vezes de 5 em 5 segundos.
6. Quando a bateria estiver sem carga, o botão do transmissor ficará vermelho intermitente.
Instruções de Carregamento do Transmissor:
1. Ligue o USB no carregador do Transmissor e o mini-USB no Transmissor.
2. Ligue o carregador numa tomada elétrica apropriada.
3. Durante o carregamento, o indicador luminoso do transmissor ficará vermelho constante.
Quando estiver totalmente carregado, o indicador luminoso vermelho apagar-se-á.

Se tiver questões, contacte-nos por correio eletrónico:
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

