
Το σετ «Bluetooth Voice over IP» αποτελείται από 2 εξαρτήματα (σετ κεφαλής Bluetooth και 
προσαρμογέα Bluetooth USB). Το σετ κεφαλής Bluetooth είναι ένα ασύρματο σύστημα ομιλίας για κινητά 
τηλέφωνα εξοπλισμένο με την τεχνολογία Bluetooth. Ο προσαρμογέας Bluetooth USB αποτελεί τη θύρα 
για την ασύρματη σύνδεση με το σταθερό ή φορητό Η/Υ. Με αυτόν τον τρόπο μέσω του προσαρμογέα 
Bluetooth USB μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ σταθερού ή φορητού Η/Υ και τηλεφώνου 
(όπως π.χ. φωτογραφιών) και ακόμη ανταλλαγή καθώς και διαχείριση αρχείων. Αν ο προσαρμογέας 
Bluetooth USB χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ κεφαλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
εξαρτήματα για λειτουργία «VoIP» (τηλεφωνία μέσω ίnternet).
Η τεχνολογία Bluetooth αποτελεί ένα πρότυπο για την ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων σε μικρή 
απόσταση. Σετ κεφαλής και κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία BlueTooth μπορούν να συνδεθούν μεταξύ 
τους χωρίς καλώδια σε μια απόσταση έως και 10 μέτρα. 
Το σύστημα ελεύθερης ομιλίας είναι ένα προϊόν Bluetooth, το οποίο εκπληρώνει τις απαιτήσεις των 
κανονισμών του πρωτοκόλλου Bluetooth 1.1. Υποστηρίζονται δύο προφίλ: Συσκευές με προφίλ «Headset» 
όπως και με προφίλ «Hands-Free». Λειτουργία με όλες τις κατάλληλες συσκευές Bluetooth, που 
υποστηρίζουν τα προφίλ «Headset» ή τα προφίλ «Hands-Free».

Περιεχόμενα συσκευασίας
- Σετ κεφαλής Bluetooth
- Προσαρμογέας Bluetooth USB
- Τροφοδοτικό 230 V
- CD λογισμικού

Σετ κεφαλής Bluetooth
Περιγραφή
1. Γενικός διακόπτης (S1)
2. Πλήκτρο πιο δυνατά (S2)
3. Πλήκτρο πιο σιγά (S3)
4. Φωτεινή ένδειξη
5. Υποδοχή για το φορτιστή
6. Ακουστικά
7. Μικρόφωνο
8. Πέταλο
9. Άρθρωση

Φόρτιση του σετ κεφαλής
Προτού χρησιμοποιήσετε το σετ κεφαλής για πρώτη φορά, φορτίστε το με το συνοδευτικό φορτιστή για 
12 ώρες. Στη συνέχεια η φόρτιση θα διαρκεί περίπου 2 ώρες.
Όταν η λυχνία στο σετ αναβοσβήνει κόκκινη, σημαίνει πως πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Φορτίζετε 
την μπαταρία όπως περιγράφηκε προηγούμενα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η λυχνία (LED) ανάβει 
διαρκώς κόκκινη, εφόσον το σετ είναι απενεργοποιημένο. Αν το σετ κεφαλής είναι ενεργοποιημένο, η 
λυχνία αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί τελείως, η λυχνία ανάβει πράσινη. 
Δηλαδή η ένδειξη ανάβει διαρκώς πράσινη όταν το σετ είναι ενεργοποιημένο ή αναβοσβήνει πράσινη όταν 
είναι απενεργοποιημένο.

Χρήση του σετ κεφαλής
  Αριστερό αυτί                             Δεξιό αυτί
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Το πέταλο αυτιού τραβιέται εύκολα από την άρθρωση για να έρθει στην επιθυμητή κατεύθυνση. 
Αποφασίστε αν θέλετε να το φορέσετε δεξιά ή αριστερά και τοποθετήστε κατάλληλα το πέταλο στο αυτί.
1. Τοποθετήστε το σετ με το πέταλο πίσω από το αυτί σας. 
2. Το πέταλο ρυθμίζεται ξεχωριστά ώστε να συγκρατείται καλά.
3. Το μικρόφωνο πρέπει να βλέπει προς την κατεύθυνση του στόματος.

Ενεργοποίηση του σετ κεφαλής
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σετ πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο «S1» για 2 δευτερόλεπτα. 

Η πράσινη λυχνία (LED) στο σετ αναβοσβήνει. Επίσης 2 σύντομοι υψηλοί ήχοι επισημαίνουν την 
ενεργοποίηση του σετ.

- Για να απενεργοποιήσετε το σετ, πιέστε το πλήκτρο «S1» για 5 δευτερόλεπτα. Όσο πιέζετε το πλήκτρο 
«S1» η λυχνία ανάβει κόκκινη. Κατόπιν σβήνει και το σετ κεφαλής απενεργοποιείται.

Ρύθμιση του συστήματος ελεύθερης ομιλίας ή του σετ κεφαλής στο κινητό τηλέφωνο (Pairing)
Για να μπορεί το σετ κεφαλής να επικοινωνεί με το τηλέφωνό σας, θα πρέπει πρώτα να κάνετε τη 
«γνωριμία» των δύο συσκευών μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία, που είναι γνωστή σαν ζευγάρωμα (Pairing) 
ή ζεύξη, αποτελεί τη βάση για τη χρήση του σετ κεφαλής. Το ζευγάρωμα πρέπει να γίνει μόνο μια φορά! 
Το σετ κεφαλής πρέπει να είναι τελείως φορτισμένο και ο φορτιστής να μην είναι συνδεδεμένος σε αυτό. 
Προετοιμάστε το τηλέφωνό σας για τη διαδικασία ζευγαρώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο 
του κινητού τηλεφώνου σας για το πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Bluetooth» και για το πώς θα 
γίνει η διαδικασία ζευγαρώματος.
- Βεβαιωθείτε πως το σετ κεφαλής είναι απενεργοποιημένο.
- Πιέστε το πλήκτρο «S1» του σετ κεφαλής για 4 δευτερόλεπτα μέχρι που η λυχνία να αρχίσει να 

αναβοσβήνει εναλλάξ κόκκινη/πράσινη. Το σετ κεφαλής είναι πλέον έτοιμο για τη διαδικασία 
ζευγαρώματος.

- Ξεκινήστε το ζευγάρωμα με το κινητό σας σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου.

- Το τηλέφωνό σας ψάχνει στο περιβάλλον «Bluetooth» για αντίστοιχες συσκευές.
- Μόλις το τηλέφωνό σας εντοπίσει το σετ κεφαλής, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «BT22D».
- Ακολουθήστε παραπέρα τις οδηγίες στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου σας.
- Αν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης ή ένας PIN, επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας «0000».
- Το ζευγάρωμα έχει πλέον ολοκληρωθεί, το σετ κεφαλής είναι σε κατάσταση αναμονής, η πράσινη λυχνία 

αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα και επισημαίνει έτσι την ετοιμότητα λειτουργίας. Το σετ κεφαλής είναι 
σε κατάσταση για να χρησιμοποιηθεί.

Σύνδεση μεταξύ σετ κεφαλής και τηλεφώνου
Σε μερικά κινητά τηλέφωνα μετά από λίγο χρόνο διακόπτεται η ενεργή «σύνδεση» μεταξύ σετ κεφαλής και 
τηλεφώνου. Σε αυτή την περίπτωση πριν κάνετε μια κλήση θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε τη σύνδεση. 
Για αυτό το σκοπό πιέστε το πλήκτρο «S1» και επιβεβαιώστε την ερώτηση σύνδεσης στο τηλέφωνο μόλις 
σας ζητηθεί.

Χρήση / Διαχείριση ομιλίας
Λάβετε υπόψη πως δεν υποστηρίζουν όλα τα τηλέφωνα όλες τις δυνατότητες διαχείρισης ομιλίας!

Απάντηση κλήσεων
Μπορείτε να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση πιέζοντας το πλήκτρο «S1». Μια εισερχόμενη κλήση 
επισημαίνεται ηχητικά. Πιέστε το πλήκτρο «S1» - η κλήση γίνεται αποδεκτή.

Τερματισμός κλήσεων
Μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση πιέζοντας το πλήκτρο «S1». Αν κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης 
πιέσετε το πλήκτρο «S1», η κλήση τερματίζεται.

Απόρριψη κλήσεων (δεν υποστηρίζεται από όλα τα τηλέφωνα)
Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο «S1» μέχρι να ακούσετε ένα 
μακρύ τόνο, η κλήση απορρίπτεται.



Διενέργεια κλήσεων
Βεβαιωθείτε πως το σετ κεφαλής είναι σε «σύνδεση» με το τηλέφωνο. Τηλέφωνο παίρνετε με τον ίδιο 
τρόπο όπως συνήθως με τη μόνη διαφορά πως σαν μέσο ομιλίας χρησιμοποιείτε το σετ κεφαλής.

Διενέργεια κλήσεων με φωνητική επιλογή (Voice-Dialing)
Για να μπορείτε να κάνετε κλήση με φωνητική επιλογή, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο τα 
αντίστοιχα φωνητικά προφίλ. Επίσης πρέπει το τηλέφωνό σας να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα σε 
λειτουργία «Bluetooth» (μόνο προφίλ «Handsfree»). Μελετήστε σχετικά το εγχειρίδιο χρήσης του κινητού 
σας τηλεφώνου. Η φωνητική επιλογή μέσω του σετ κεφαλής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά την 
κλήση μέσω τηλεφώνου. Μόνο που η φωνητική επιλογή ενεργοποιείται όχι στο τηλέφωνο αλλά μέσω του 
σετ κεφαλής!
- Πιέστε για λίγο το πλήκτρο «S1» στο σετ κεφαλής.
- Ένας σύντομος τόνος σας ειδοποιεί πως η φωνητική επιλογή ενεργοποιήθηκε.
- Προφέρετε το αντίστοιχο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να τηλεφωνήσετε.
- Η κλήση εκτελείται.

Επανάληψη του αριθμού της τελευταίας κλήσης (δεν υποστηρίζεται από όλα τα τηλέφωνα)
Για να επαναλάβετε τον αριθμό της τελευταίας σας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο «S3» για 2 δευτερόλεπτα. 
Ενεργοποιείται πάλι ο αριθμός της τελευταίας σας κλήσης και η κλήση εκτελείται.

Εκτροπή κλήσης
- Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρετε τη συνομιλία από το σετ 

κεφαλής στο τηλέφωνο και αντίστροφα.
- Για να μεταφέρετε μια συνομιλία από το σετ κεφαλής στο τηλέφωνο μελετήστε τις οδηγίες στο 

εγχειρίδιο του τηλεφώνου.
- Για να μεταφέρετε μια συνομιλία από το τηλέφωνο στο σετ κεφαλής πιέστε για λίγο το πλήκτρο «S1».

Αποσύνδεση του μικροφώνου
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο ώστε π.χ. να κάνετε μια εμπιστευτική συνομιλία χωρίς να ακούει ο συνομιλητής σας 
στο τηλέφωνο. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα «S2» και «S3» για 1 δευτερόλεπτο- το μικρόφωνο 
απενεργοποιείται. Ένας διακεκομμένος ήχος σας υπενθυμίζει πως το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο. 
Πιέζοντας πάλι ταυτόχρονα τα πλήκτρα «S2» και «S3» ενεργοποιείτε κανονικά το μικρόφωνο.

Ρύθμιση της έντασης ήχου
Με τα πλήκτρα «S2» και «S3» στο σετ κεφαλής μπορείτε να ρυθμίσετε όπως θέλετε την ένταση του 
μεγαφώνου. 
Όταν φτάσετε στις οριακές τιμές, σας ενημερώνει ένας προειδοποιητικός ήχος.

Προσαρμογέας Bluetooth USB (Dongle)
Ο προσαρμογέας Bluetooth USB αποτελεί τη θύρα για την ασύρματη σύνδεση με το σταθερό ή φορητό 
Η/Υ. Με αυτόν τον τρόπο μέσω του προσαρμογέα Bluetooth USB μπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ σταθερού ή φορητού Η/Υ και τηλεφώνου (όπως π.χ. φωτογραφιών) και ακόμη ανταλλαγή καθώς 
και διαχείριση αρχείων. Αν ο προσαρμογέας Bluetooth USB χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ 
κεφαλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα για λειτουργία «VoIP» (τηλεφωνία μέσω ίντερνετ).

Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης
1. Απεγκαταστήστε το λογισμικό Bluetooth που ίσως να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. Κάντε 

νέα εκκίνηση του σταθερού ή φορητού Η/Υ.
2. Βάλτε μέσα στον υπολογιστή το CD εγκατάστασης. Η εγκατάσταση αρχίζει αυτόματα. Αν όχι, τότε 

εκτελέστε την εφαρμογή «setup.exe» από το CD-ROM.
3. Ακολουθήστε τις παραπέρα οδηγίες μέχρι που να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
4. Εκκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. 
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα «BlueSoleil» (Έναρξη > Προγράμματα > IVT BlueSoleil).



Λειτουργία «VoIP» (τηλεφωνία μέσω ίντερνετ)
Αν ο προσαρμογέας Bluetooth USB χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ κεφαλής, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα για λειτουργία «VoIP» (τηλεφωνία μέσω ίντερνετ). Προϋπόθεση είναι να 
υπάρχει στον υπολογιστή σας μια αντίστοιχη εφαρμογή (λογισμικό) (π.χ. Skype, MSN Messenger, Yahoo 
Messenger ICQ κλπ.). Δηλαδή η απόδοση του ήχου γίνεται μέσω του σετ κεφαλής.
Για τη λειτουργία ενεργήστε ως εξής:
- Θέστε το σετ κεφαλής σε λειτουργία «ζευγαρώματος»
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα «BlueSoleil» και το πρόγραμμα για το ζευγάρωμα.
- Εκτελέστε αντίστοιχα το ζευγάρωμα, ο κωδικός πρόσβασης είναι «0000».
- Με τις εισερχόμενες κλήσης πιέστε το πλήκτρο «S1» στο σετ κεφαλής. Η σύνδεση με τον προσαρμογέα 
Bluetooth-USB γίνεται μετά από την επιβεβαίωση της επερώτησης. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο «S1» 
διακόπτετε τη σύνδεση με τον προσαρμογέα Bluetooth USB.
- Όταν γίνει το ζευγάρωμα του προσαρμογέα με το σετ κεφαλής, ο ήχος μεταδίδεται αυτόματα μέσω του 
σετ κεφαλής. Κάντε δοκιμή αυτής της δυνατότητας ανοίγοντας ένα αρχείο ήχου στον υπολογιστή σας. 
Ο ήχος πρέπει να ακούγεται μέσα από το σετ κεφαλής. Αν αυτό δεν συμβεί, εξετάστε τις ρυθμίσεις στον 
πίνακα ελέγχου (Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Ήχος και πολυμέσα > Ήχο > Απόδοση ήχου) και 
επιλέξτε «Bluetooth Audio».
- Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VoIP.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάλι το σετ κεφαλής σε συνδυασμό με το κινητό σας, διακόψτε τη 
σύνδεση με τον προσαρμογέα και κάντε σύνδεση με το τηλέφωνό σας.

Πιστοποιητικά άδειας λειτουργίας και ασφαλείας / Γενικές πληροφορίες
Αυτή ης συσκευή φέρει το σήμα CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EΚ).
Η εταιρία Hama GmbH & Co. KG δηλώνει με αυτό πως αυτή η συσκευή είναι σε συμφωνία με τις βασικές 
απαιτήσεις και με τους λοιπούς σχετικούς κανονισμούς και τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. 
Τη δήλωση συμμόρφωσης θα τη βρείτε στο ίντερνετ στη διεύθυνση http://www.hama.de.


