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ELEMENTY I ICH FUNKCJE

1 Przycisk 1

2 Przycisk 2

3 Wskaźnik LED

Głośność +/Muzyka odtwórz/pauza
Odrzucanie połączenia telefonicznego
Głosowe wybierania
Powtarzanie ostatniego numeru

Włącz/Wyłącz
Parowanie

Czerwony
Niebieski

4 Gniazdo podłączenia słuchawek i ładowania

5. Mocowanie na tylnej stronie obudowy

WCISKAJ

OBRACAJ

Instrukcja mocowania

Instalacja zacisku mocującego krok 1: Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po jednej stronie
klipsa

Instalacja zacisku mocującego krok 2: Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po drugiej stronie
klipsa

Otwórz klips
ściskając do
siebie spinki i
załóż go na
krawędź
kasku

Teraz usuń spinki

Wsuń od góry moduł interkomu

Instalacja zakończona

Miejsce do zainstalowania słuchawek i mikrofonu

Podłączenie zestawu mikrofon/słuchawki
Włączanie
Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk 2. Dioda zaświeci na niebiesko , a w słuchawkach rozlegnie
się komunikat „Power on”.
Wyłączanie
Wciśnij i krótko przytrzymaj jednocześnie przycisk 1 i przycisk 2. Dioda zaświeci na czerwono ,
a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Power off”.
Parowanie z telefonem
Przy wyłączonym interkomie wciśnij przytrzymaj przez 7 sek. przycisk 2. Dioda będzie migać
na przemian niebiesko i czerwono. Wprowadź teraz telefon w tryb parowania. W słuchawkach
rozlegnie się komunikat „Pairing”.
Łączenie z telefonem
Po każdorazowym włączeniu interkomu powinien on automatycznie łączyć się ze sparowanym
telefonem. Jeżeli tak się nie dzieje naciśnij krótko przycisk 1, aby nawiązać połączenie.
Wybieranie głosowe
Jeżeli twój telefon oferuje funkcje wybierania głosowego i chcesz z niej skorzystać obróć szybko
2 razy przycisk 1 w prawo.
Powtórne wybieranie ostatniego numeru
Mając włączony interkom i sparowany z nim telefon obróć szybko 2 razy przycisk 1 w lewo.
Odbieranie połączenia telefonicznego
Połączenie przychodzą ce zostanie odebrane automatycznie po 8 sek. dzwonienia telefonu. Możesz
odebrać połączenie ręcznie naciskając przycisk 1.
Odrzucanie połączenia przychodzącego
Jeżeli chcesz odrzucić połączenie w ciągu pierwszych 8 sek. dzwonienia telefonu naciśnij krótko dwa
razy przycisk 1.

Zamykanie połączenia telefonicznego
Jeżeli chcesz zakończyć trwającą rozmowę telefoniczną naciśnij krótko w trakcie jej trwania przycisk 1.
Odtwarzanie/Pauza muzyki
Krótko wciśnij przycisk 1.
Przewijanie utworów muzycznych
W trakcie słuchania muzyki szybko obróć dwa razy przycisk 1.
Regulacja głośności
W trybie interkomu, telefonu lub słuchania muzyki obracaj przyciskiem 1 w lewo lub w prawo, żeby
wyregulować poziom dźwięku.
Parowanie z drugim interkomem EJEAS E2
Mając włączone obydwa interkomy wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk 2 w pierwszym
urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w drugim interkomie
przeprowadź identyczną operację czyli wciśnij i przytrzymaj przez około 5 sek. przycisk 2 wywołując
wolne miganie diody na niebiesko i czerwono. Następnie w pierwszym interkomie wciśnij krótko
przycisk 2. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji
trybu czuwania.
Parowanie z trzecim interkomem EJEAS E2
Mając włączone obydwa interkomy obróć w prawo i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk 1 w pierwszym
urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w trzecim interkomie wciśnij
i przytrzymaj przez około 5 sek. przycisk 2 wywołując wolne miganie diody na niebiesko i czerwono.
Następnie w pierwszym interkomie obróć krótko w prawo przycisk 1. Parowanie zostało zakończone.
Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.
Parowanie z czwartym interkomem EJEAS E2
Mając włączone obydwa interkomy obróć w lewo i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk 1 w pierwszym
urządzeniu. Dioda będzie wolno migać na niebiesko i czerwono. Teraz w czwartym interkomie obróć
w lewo i przytrzymaj przez około 5 sek. przycisk 1 wywołując wolne miganie diody na niebiesko
i czerwono. Następnie w pierwszym interkomie obróć krótko w lewo przycisk 1. Parowanie zostało
zakończone. Po udanym parowaniu dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.
Parowanie z interkomami innych producentów
Mając włączony EJEAS E2 wciśnij i przytrzymaj przycisk 2 przez około 7 sek. Dioda będzie wolno
migać na niebiesko i czerwono. Teraz wprowadź interkom innego producenta w tryb parowania.
Następnie wciśnij w EJEAS E2 przycisk 2. Parowanie zostało zakończone. Po udanym parowaniu
dioda przechodzi do sygnalizacji trybu czuwania.
Nawiązywanie połączenia z drugim interkomem EJEAS E2
Wciśnij przycisk 2.

Nawiązywanie połączenia z trzecim interkomem EJEAS E2
Obróć w prawo i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk 1.
Nawiązywanie połączenia z czwartym interkomem EJEAS E2
Obróć w lewo i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk 1.
Nawiązywanie połączenia z interkomem innego producenta
Dwa razy wciśnij przycisk 2.
Kończenie połączenia interkomowego
Wciśnij krótko przycisk 2.
Kasowanie wszystkich parowań
Jednocześnie wciśnij przycisk 2 oraz obróć w prawo i przytrzymaj przez 0,2 sek. przycisk 1. Wszystkie
parowanie zostały skasowane z pamięci urządzenia.
Sygnalizacja niskiego stanu akumulatora
Kiedy ilość prądu w akumulatorze jest już niewielka co 90 sek. rozlega się komunikat „Battery low”.
Wskaźnik ładowania
Dioda świeci podczas ładowania i gaśnie, gdy akumulator jest już naładowany.
Dołączone akcesoria

Mikrofony i słuchawki

Mocowanie

Kabel ładowania USB

