 LPS-6 kasutab Bluetooth (Sinihamba) rakendust omava heliallika – mobiili, TV, arvuti (süle-, tahvli- või
lauaarvuti) jne. ühendamist kuulmispuudega inimeste kuulmisaparaadi või implantaadiga.
 LPS-6 omab mikrofoni, mis võimaldab juhtmevaba suhtluse Sinu mobiiliga kuni 10m kaugusele.
 LPS-6 tagab üheaegse ühenduse:
- Juhtmevabalt mobiiliga;
- Arvutiga - kasutades komplektiga kaasaantud USB ja Micro-B pistikutega juhet.

2. LPS-6 LAADIMINE – selleks on 2 moodust:
-

Mobiiltelefoni laadijaga, mis omab Micro-B pistikut,
kasutades komplektiga kaasaantud USB ja Micro-B pistikutega juhet. USB pistik ühenda arvutiga ja
Micro-B pistik LPS-6 pistikupesaga – vaata pos.7.
Kui LED pos. 8 on kollane või punane, siis pane LPS-6 laadima, laadimise ajal on LED roheline, Kui
laadimine on lõppenud - LED kustub.
Täislaetud akuga on kõneaeg 12 tundi ja ooteaeg 300 tundi.
Aku on tühi, kui LPS-6 vibreerib ja annab helisignaali iga 5 minuti järgi ja LED (pos. 8) plingib punaselt.

3. LPS-6 ÜHENDUS BLUETOOTHI OMAVATE SEADMETEGA:
Esiteks tuleb teha kindlaks, kas ühendada soovitud seadmed võimaldavad Bluetooth (Sinihamba) rakendust.
Kui soovitud seade omab Bluetooth rakendust, siis lülita see sisse.
Seejärel on Bluetooth rakendust omava seadme otsinguks 2 võimalust:
1. Lülita LPS-6 sisse, vajutades lühidalt nupule 10, seejärel silmus vibreerib korra lühidalt.
Kui silmus ei ole varem olnud ühenduses Bluetooth rakendust omava seadmega, hakkab ta automaatselt
otsima seadet, mis omab Bluetooth rakendust. Sel ajal vilgub LED pos.11 kiirelt ja silmus vibreerib
regulaarselt lühidalt 3 korda.
2. Samuti on võimalus ise lülitada sisse Bluetooth rakendusega seadme otsing, lülitades LPS-6 sisse ja
vajutades 5 sekundiks nupule pos 4.
LPS-6 hakkab ta automaatselt otsima seadet, mis omab Bluetooth rakendust. Sel ajal vilgub LED pos.11
kiirelt ja silmus vibreerib regulaarselt lühidalt 3 korda.
3. Kui sinu mobiil küsib ühendamiseks salasõna, siis sisesta 0000.
Kui LPS-6 on leidnud ja ühendatud Bluetooth (Sinihamba) rakendust omava heliallikga, hakkab LED pos. 11
aeglaselt vilkuma ja silmus vibreerib lühidalt.
Kui aga Bluetooth ühendus katkeb, hakkab LED pos.11 vilkuma kiirelt 2 korda ja silmus vibreerib 3 korda
minutis. Ühenduse taastamiseks kontroll oma mobiili või vajuta 2 sekundiks nupule pos.4.
Kui ühendus ei taastu lülitab LPS-6 end ise 10 minuti pärast välja.
LPS-6 talletab mällu 8 seadet.

4. LPS-6 ÜHENDUS NFC ÜHENDUSKOHA KAUDU:
Seda moodust võib kasutada LPS-6 ja mobiili ühendamiseks Bluetooth rakenduse kaudu, pannes mobiili
vahetult NFC väljale. Eelnevalt peab mobiilil olema Bluetooth rakendus sisse lülitatud ja
LPS-6 otsingu režiimi lülitatud (vt. p.3).

5. KÕNED MOBIILIGA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kanna silmust kaelas;
Veendu et Sinu mobiil on ühendatud silmusega Bluetooth rakenduse kaudu;
Veendu et Sinu kuuldeaparaat on T või TM asendis;
Vali mobiiliga soovitud abonendi number;
Viimase kõne kordusvalimiseks vajuta nupule 4 kaks korda. Kõne lõpetamiseks vajuta korraks nupule 4;
Sissetuleva kõne vastamiseks vajuta korraks nupule 4, kõne katkestamiseks vajuta 2 korda nupule 4.
Kui sissetuleva kõne saabudes oli silmus väljalülitatud, lülita ta sisse ja silmus valib automaatselt viimase sisse
tulnud kõne. Vajadusel reguleeri kõne ajal helivaljudust.

6. LPS-6 MUUSIKA KUULAMINE JA USB AUDIO ÜHENDUSED:
1.
2.

Muusikat võid kuulata juhtmevabalt oma mobiili või muu audioseadmega, on ühendatud silmusega
Bluetooth rakenduse kaudu;
Samuti saab muusikat kuulata kaasasoleva USB ja Micro-B pistikutega juhet kasutadas. Ühenda USB
pistik arvuti või mingi muu audioseadmega ning Micro-B pistik silmusega. Samaaegselt toimub silmuse
laadimine, kui ühendatud audioseadmel on selleks võimsust.

7. LPS-6 KANDMINE, SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE JA OHUTUS:
1.
2.

3.
4.

LPS-6 kaela panekuks ja äravõtmiseks kasuta silmuse pistikühendust (kontaktid pos. 2 ja 3).
LPS-6 sisse lülitamiseks vajuta vajutades lühidalt nupule 10, seejärel silmus vibreerib korra lühidalt ja
ühenduse saamisel vibreerib silmus samuti korra ja LED pos. vilgub aeglaselt. Silmuse väljalülitamiseks vajuta kaheks sekundiks nupule 10, silmus vibreerib 2 korda ja LED pos. 11 kustub.
Vabriku sätete taastamiseks ja Bluetooth rakenduse väljalülitamiseks vajuta 8 sekundiks nupile 4. LED 8
plingib 2 korda punaselt ja roheliselt.
LPS-6 töötemperatuur 15 ÷ 25°C. Ärge jätke teda kunagi suvel kuuma autosse või kohta, kus ümbritsev
temperatuur on üle 60°C – see lühendab märgatavalt aku eluiga.

VÄGA OLULINE TEADA:
Silmust kasutades ärgu kuulake muusikat pikka aega ülemäära valjusti.
See halvendab Teie kuulmist!

