MAXI PRO KASUTUSJUHEND
Maxi Pro on digitaalse kõnevõimendi, mis eriti oluline, ta toob sõnad nii esile, et saate kohe ja selgelt aru – millest räägitakse;
Maxi Pro abil saate segamatult rääkida juhtmevabalt oma mobiiliga või segamatult samuti juhtmevabalt vaadata TV.

Maxi laadimine:
1.
2.
3.
4.

Ühendage Toiteadaptrer (13) tema teisaldatava pistikuga (14),
Ühendage toitejuhtme lapik USB pistik Toiteadapteriga (13) ja toitejuhtme kollane otsik Maxi laadija pulkpistiku pesasse,
Laadimise ajal aku laadimise indikaator (8) plingib rohelisene, kui aku on laetud, jääb indikaator püsivalt rohlisena põlema,
Täislaetud akuga töötab Maxi kuni 70 tundi. Aku tühjenedes hakkab aku laetuse indikaator punasena vilkuma – see on
märguanne, et on käes kohe aeg aku laadimiseks. Aku täislaadimiseks kulub kuni 3 tundi.

Maxi kasutamine:
1. Ühendage Maxi Pro kõrvaklappide pistikupesasse (12) Teie valikul kõrvaklapid/kõrvasiseklapid/silmusvõimendi jne.
2. Vajutage üheks sekundiks alla Maxi sisse/välja nupp (3). Koheselt süttib mikrofoni roheline LED märgutuli (2), samuti süttib
kolmeks sekundiks helitugevuse indikaator (5).
3. Maxi väljalülitamiseks vajutage umbes kolmeks sekundiks alla Maxi sisse/välja nupp (3) kuni kõik märgutuled kustuvad.
4. Maxi on varustatud ringmikrofoniga (9), milline tagab kõnest kohese ja selge arusaamise. Maxi võite asetada lauale, hoida
käes või kasutada riiete külge kinnitamiseks kinnitusklambrit.
5. Helitugevuse reguleerimine toimub nuppude + ja - (6) abil. Maxi sisselülitamisel on helitugevus reguleeritud madalamaks,
et vältida ebamugavustunnet kõrvades.
6. Tämbri reguleerimine toimub nuppide

ja

(7) abil.

- nupule

vajutades suurendame madalama sageduste osakaalu,

- nupule

vajutades suurendame kõrgemate sageduste osakaalu.

Maxi Pro ja juhtmevabad mobiilikõned mistahes Bluetooth rakendusega
1. Maxi Pro juhtmevaba ühendamiseks mobiiliga on eelnevalt vajalik sisse lülitada mobiil, millel on Bluetooth rakendus:
- Lülitage sisse Maxi Pro mikrofon, vajutades mikrofoni surunupplülitile (4),
- Vajutage Maxi Pro Bluetooth surunupplülitile (11) kuni hakkab vilkuma Bluetoothi sinine LED märgutuli (10),

- Avage oma mobiili Seaded lehekülg ja kontrollige kas Bluetooth on sisse lülitatud, seejärel vajutage sõrmega samal
lehel teksti Bluetooth real olevale märgile “>”, avaneb uus lehekülg SEOTUD SEADMED, kus on juba uus kirje Maxi Pro
- Kui Bluetoothi sinine LED märgutuli (10) enam ei vilgu, siis on Teie mobiil juhtmevabalt ühendatud Maxi Pro`ga.
2. Mobiilikõnede pidamine kasutades Maxi Pro Bluetoothi sisse/väljalülitit:
- Saabuva kõne korral mobiil heliseb, Maxi Pro Bluetoothi sinine LED märgutuli (10) vilgub ja teie kuulete mobiili kutsungit
- Kõnele vastamiseks vajutage Maxi Pro Bluetoothi sisse/väljalülitile (11)
- Teie kuulete oma kõrvaklappides sissehelistaja täiustatud, kõrge kvaliteediga kõnet, saades kohe ja selgelt aru – millest
räägitakse, Teie hääl jõuab omakorda helistajale läbi Maxi Pro ringmikrofoni (9),
- Kõne lõpetamiseks vajutage veel Maxi Pro Bluetoothi sisse/väljalülitile (11)
- Kõnest keeldumiseks vajutage kolmeks sekundiks Maxi Pro Bluetoothi sisse/väljalülitile (11)
- Oma mobiiliga väljahelistamisel kuulete oma kõrvaklappides sissehelistaja täiustatud kõrge kvaliteediga kõnet.
- Maxi Proga saate kuulata oma mobiililt muusikat, vajutades Bluetoothi sisse/väljalülitile (11) kuni hakate kuulma
muusikat!
3. Mobiilikõnede pidamine kasutades Maxi Pro kõrvaklappide surunupp sisse/väljalülitit:
- Peakomplekti mikrofoni saab kasutada mobiiltelefonilt mängitava muusika sisse- ja väljalülitamiseks ning ka mobiilikõnede lubamiseks / keelamiseks.
- Selleks on kõrvaklappide juhtme küljes väike karbik koos mikrofoni ja surunupuga. Karbiku küljel on mikrofoni auk.
- Sissetulev kõnekorral mobiiltelefon heliseb, sinine MAXI Pro Bluetoothi LED (10) vilgub ja kuulete kõrvaklappides
mobiiltelefoni kutsungit.
- mobiilikõnele vastamiseks vajutage korraks kõrvaklappide juhtme küljes oleva karbiku surunuppu,
- mobiilikõne lõpetamiseks vajutage korraks kõrvaklappide karbiku olevat surunuppu.

Televiisori vaatamise esimene võimalus lisaseadme TV Bluetooth audiosaatjaga:
Vaata täpsemalt allpool lisatud viielt pildilt

pilt 1
Maxi Pro TV Bluetooth audiosaatja
(saatja sisselülitamiseks vajuta kaanel
olevale ümmargusele surunupule)

pilt 2
Audiosaatja ühendus TV RCA
väljundiga (RCA olemasolul)

pilt 4
Maxi Pro TV Bluetooth audiosaatja toide

pilt 3
Audiosaatja ühendus TV
optilise ühendusjuhtmega
(kui TV on optiline väljund)

pilt 5
Maxi Pro laadimise (teine) võimalus

Televiisori vaatamise teine võimalus:
Ühenda Mini-stereo juhtme üks ots Audiosaatja audiosisendisse ja teine ots TV kõrvaklapi pistikupesasse.

Televiisori vaatamise kolmas võimalus:

Siin ei ole vaja kasutada mingeid lisaseadmeid, kasuta ainult Maxi Pro`d kõrvaklappidega, sest digitaalne kõnevõimendi
toob sõnad nii esile, et saate kohe ja selgelt aru – millest räägitakse, ilma teisi pereliikmeid häirimata!

