Instrukcja Obsługi Freedconn L1M
Bardzo dziękujemy za wybór interkomu marki FreedConn. Wszystkie nasze produkty wykonane są zgodnie
z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. Interkomy Bluetooth FreedConn pochodzące z
naszej dystrybucji objęte są 24 miesięczną gwarancją przy zakupie na paragon i 12 miesięcy przy zakupie
na F. Vat. (szczegóły gwarancji w dołączonej karcie gwarancyjnej)

1. Rozmieszczenie przycisków

2. Instrukcja instalacji

3. Parowanie
Za pomocą interkomu Freedconn L1M możemy odbierać połączenia
telefoniczne, słuchać muzyki i korzystać z nawigacji.

Możliwość połączenia z dwoma telefonami jednocześnie
Aby prawidłowo sparować telefon należy włączyć funkcję "Bluetooth". Po
pomyślnym podłączeniu migające niebieskie i czerwone światło zmieni się
tylko na niebieskie i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

4. Jak sparować:
(1) Parowanie z telefonem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk (około 3
sekundy). Niebieskie i czerwone światło będzie migać naprzemiennie (w
przypadku brak reakcji przez 5 minut wyłączy się automatycznie). Znajdź w
swoim telefonie w ustawieniach Bluetooth urządzenie o nazwie “L1M” I połącz
się z nim. Po prawidłowym sparowaniu dioda powinna migać na niebiesko.
(2) Wyłączanie interkomu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aby usłyszeć krótki dźwięk (około 3
sekundy). Czerwone światło zniknie po 1s.
(3) Odbieranie połączeń telefonicznych
W przypadki automatycznego odbierania połączeń L1M automatycznie
odbiera połączenia po upływie 10sekund. Po odebraniu połączenia usłyszysz
krótki dźwięk „di”, a niebieskie światło szybko zacznie migać.
(4) Odrzuć nadchodzącą rozmowę telefoniczną
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk (około 2
sekundy)

(5) Zakończ rozmowę telefoniczną
Naciśnij przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk „di”.
(6) Wybieranie głosowe
Aby aktywować wybieranie głosowe dwukrotnie naciśnij przycisk "A". Powinno
to automatycznie uruchomić Asystenta Google (w przypadku Androida) lub
Siri (w przypadku iOS"
(7) Odtwarzaj / wstrzymaj muzykę
Naciśnij raz przycisk „A”, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę.
(8) Ostatnia / następna piosenka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „B” przez 2 sekundy, aby odtworzyć ostatnią
piosenkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „B”, aż dojdziesz do swojej ulubionej
piosenki.
(9) Zwiększenie / zmniejszenie głośności
Naciśnij przycisk „B”, aby zwiększyć głośność. Gdy zostanie podniesiony do
maksimum, rozlegnie się krótki dźwięk. Po osiągnięciu maksimum naciśnij
przycisk „B”, aby zmniejszyć głośność. Kiedy będzie niższy, minie krótki
dźwięk. Po dotarciu do minimum naciśnij przycisk „B”, aby zwiększyć
głośność
(10) Usuwanie parowania

Naciśnij przycisk "A", a następnie naciśnij przycisk "B" przez 2 sekundy aż
czerwona lampka zacznie migać 3 razy. Pomyślnie usunięto parowanie.
Funkcja ta jest przydatna gdy muzyka nie jest wyraźnia lub są problemu z
łączeniem Bluetooth.

5. Wskaźnik diody
(1) Niebieskia dioda będzie migać co 6 sekund gdy bateria jest w pełni
naładowana.
(2) Czerwona dioda będzie migać co 6 sekund gdy bateria ma niski poziom.
Co minutę będzie słychać krótki sygnał przypominający o niskim poziomie
zasilania.
(3) Podczas ładowania powinna świecić się czerwona dioda.

(4) Po pełnym naładowaniu dioda świeci na niebiesko. Czas do pełnego
naładowania trwa 2 godziny.
Uwaga! Pojemność akumulatora wynosi 180mAh a więc czas czuwania to 50
godzin, zaś rozmów przez telefon lub słuchania muzyki to 6 godzin.

6. Konserwacja
(1) Nie utrzymuj L1M w zbyt gorącym lub zbyt zimnym miejscu, odpowiednia
temperatura powinna wynosić od -40 ℃ do + 60 ℃.
(2) Nie wkładaj L1M w ogień, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
(3) Nie trzymaj L1M blisko ostrych przedmiotów.
(4) Nie próbuj otwierać obudowy L1M.
(5) Przechowuj L1M w suchym i chłodnym miejscu, gdy nie jest używany. Aby
lepiej korzystać, ładuj go regularnie.

Bezpieczeństwo:
Pamiętaj, że używanie FeddConn może ograniczyć słyszalność dźwięków płynących z otoczenia. Słuchanie
muzyki z maksymalnym poziomem głośności oprócz chwilowej adaptacji uniemożliwiającej słyszenie cichych
dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Certyfikat:
FreedConn posiada Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywą RTTE 99/5/EC i można go używać w całej Europie.
Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przez użytkownika jest surowo zabronione i producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt
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