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1. Bendrosios funkcijos 

Įjungimas Spauskite maitinimo  mygtuką, kol lemputė ims 

švytėti mėlynai; jei jau buvote prijungę įrenginį 

anksčiau, šis įrenginys automatiškai prijungiamas, o 

jei ne, įjungiamas susiejimo režimas ir paeiliui mirksi 

raudona ir mėlyna lemputė. 
Susiejimo 
režimo 
paleidimas 

Jei prietaisas jau buvo susietas anksčiau, jis 

automatiškai prisijungs prie įrenginio, kai jį įjungsite. 

Jei jis dar nebuvo susietas, įsijungs susiejimo režimas, 

paeiliui mirksės raudona ir mėlyna lemputės, o 

prijungus, mėlyna lemputė mirksės dukart per 5 

sekundes. 
Susiejimas Įjungę susiejimo režimą, naudodamiesi mobiliuoju 

telefonu su „Bluetooth“ funkcija ar kitu 

„Bluetooth“ pagrindiniu įrenginiu atlikite susiejimą.  
Išjungimas Kai įrenginys įjungtas, spauskite maitinimo  

mygtuką 4 sekundes, raudona lemputė mirksės 1 
sekundę, o tada užges. 

Įkrovimas Prijunkite įkroviklį prie įrenginio prievado. (Užsidega 
raudona lemputė.) 

Atsiliepimas į 
skambutį 

Trumpai paspausdami  mygtuką atsiliepkite į 
skambutį. 

Skambučio 
baigimas 

Trumpai paspausdami  mygtuką dar kartą baikite 
skambutį. 

Skambučio 
perdavimas 
tarp ausinių 
ir įrenginio 

Norėdami perduoti einamąjį skambutį tarp telefono ir 

įrenginio nuspauskite įjungimo mygtuką 1 sekundei. 

Atmesti 

skambutį 

Norėdami atmesti įeinantį skambutį, nuspauskite 

įjungimo mygtuką 1-2 sekundėms. 

Garsumo Trumpai paspausdami mygtuką  didinkite garsumą. 
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didinimas 
Garsumo 
mažinimas 

Trumpai paspausdami mygtuką  mažinkite 
garsumą. 

Kitas 
Norėdami pasirinkti kitą melodiją, paspauskite  

mygtuką. 

Ankstesnis 
Norėdami pasirinkti prieš tai buvusią melodiją, 

paspauskite  mygtuką. 

Leidimas / 
pauzė 

Trumpai paspausdami  mygtuką leiskite / 
pristabdykite muziką, kai prietaisas prijungtas. 

Budėjimo 

rėžimas 

Esant įjungtam poravimo rėžimui ir nesant 

prijungtam jokiam įrenginiui, įrenginys persijungia į 

budėjimo rėžimą. 

Automatinis 

išjungtimas 

Jei esant įjungtam budėjimo rėžimui nėra jokio 

įrenginio prisijungti, įrenginys automatiškai išsijungs 

po dviejų minučių. 

2. Susiejimas su telefonu arba pramogų įrenginiu: 

 Įjunkite telefoną ir įsitikinkite, kad jo „Bluetooth“ funkcija suaktyvinta.  

 Įjunkite „Bluetooth“ ausines ir paleiskite susiejimo režimą. 

 Ieškokite „Bluetooth“ įrenginių telefone vadovaudamiesi telefono 

naudojimo instrukcija. Daugiau informacijos žr. telefono naudojimo 

instrukcijoje.  

 Po kelių sekundžių įrenginys atsiras telefono sąraše kaip „rastas 

įrenginys“. Pasirinkite įrenginį ir vadovaudamiesi telefono naudojimo 

instrukcija susiekite jį. 

 Tada telefonas paprašys prieigos rakto arba PIN kodo; įveskite 0000. 

 Telefonas patvirtins susiejimą, paspauskite Taip / Gerai. 

 Galiausiai telefone pasirinkite „sujungti su įrenginiu“.  

3. Linijos prijungimas 

Prie HS-940BT galima prijungti 3,5 mm garso lizdo liniją, kurios gali 
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prireikti, sarba negalima naudoti belaidžių įrenginių.  
 

 


