Εγχειρίδιο Χρήστη
User Guide

RH120

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της
Thank you for choosing a product of
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές Bluetooth:

v5.1

Υποστηριζόμενα Προφίλ Bluetooth:

AVRCP/ A2DP/ HSF/ HFP

Απόσταση Λειτουργίας:

10m

Χρόνος Φόρτισης:

1.5 ώρες

Χρόνος Ομιλίας:

12 ώρες

Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής:

12 ώρες

Χρόνος Αναμονής:

200 ώρες

Τύπος Μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενη Λιθίου

Χωρητικότητα Μπαταρίας:

100mAh

Διαστάσεις:

45x27x15mm

Βάρος:

17gr
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Προεπισκόπηση iPro RH120

1. Ακουστικό
2. Λυχνία Ένδειξης
3. Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών
4. Πλήκτρο Έντασης +
5. Πλήκτρο Έντασης –
6. Πλήκτρο Περιέλιξης
7. Υποδοχές για λουράκι λαιμού
8. Κλιπ
9. Μικρόφωνο
10. Υποδοχή Φόρτισης Micro USB
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Μηχανισμός Περιέλιξης Ακουστικού
Το καλώδιο του ακουστικού διαθέτει μηχανισμό περιέλιξης που σας επιτρέπει να το
επεκτείνετε τραβώντας το απαλά, και να επανέρχεται πιέζοντας το πλήκτρο περιέλιξης.
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Πολλαπλές Λύσεις Μεταφοράς
Το Bluetooth iPro RH120 προσφέρει πολλαπλές λύσεις μεταφοράς ώστε να επιλέξετε
την βέλτιστη για εσάς.
1. Χρησιμοποιώντας το κλιπ, μπορεί να στερεωθεί στο πέτο σας.

2. Χρησιμοποιώντας το strap λαιμού*, μπορεί να στερεωθεί στον λαιμό σας.
Το μήκος του strap είναι 38cm και δύναται να προσαρμοστεί στο βέλτιστο για εσάς
μήκος κόβοντας το κορδόνι από την εσωτερική πλευρά του κουμπώματος του strap.

*Το strap λαιμού περιλαμβάνεται στην συσκευασία.
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Ενδείξεις Λυχνίας – Ηχητικών Μηνυμάτων
Κατάσταση

Ένδειξη Λυχνίας

Ηχητικά Μηνύματα

Ενεργοποίηση

αναβοσβήνει μπλε 2 φορές

«Ενεργοποίηση»

Απενεργοποίηση

αναβοσβήνει κόκκινο 1 φορά

«Απενεργοποίηση»

Σύζευξη

αναβοσβήνει μπλε – κόκκινο

«Σύζευξη»

Σύνδεση

αναβοσβήνει μπλε 1 φορά

«Σύνδεση»

Αποσύνδεση

αναβοσβήνει μπλε 1 φορά

«Αποσύνδεση»

Εισερχόμενη κλήση

αναβοσβήνει μπλε ανα 3’’

Ήχος κλήσης συσκευής

Φόρτιση

ανάβει κόκκινο σταθερά

-

Πλήρης φόρτιση

ανάβει μπλε σταθερά

-

Χαμηλή μπαταρία

αναβοσβήνει κόκκινο 3 φορές ανα 10’’

«Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας»
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Έναρξη Χρήσης
Φόρτιση ακουστικού

Χρησιμοποιείται πάντα φορτιστή AC 5V/1Α και καλώδιο Micro USB.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του ακουστικού

Α. Ενεργοποίηση
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η ένδειξη της
λυχνίας αναβοσβήσει με μπλε χρώμα 2 φορές.
Β. Απενεργοποίηση
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι η ένδειξη της
λυχνίας αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα 1 φορά.

Σύζευξη ακουστικού με μια συσκευή

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το iPro RH120 είναι απενεργοποιημένο και σε κοντινή απόσταση με
τη συσκευή που επιθυμείτε να το συνδέσετε.
3. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού μέχρι να
ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύζευξης. Η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη
όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μπλε – κόκκινο.
4. Επιλέξτε το iPro RH120 από τις διαθέσιμες Bluetooth συσκευές που εμφανίζονται
στην συσκευή σας. Αν ζητηθεί κωδικός, εισάγετε τον κωδικό “0000”.
5. Όταν η σύζευξη ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει μπλε.
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Σύζευξη ακουστικού με δύο συσκευές – Τεχνολογία Multipoint
Το iPro RH120 διαθέτει τεχνολογία Multipoint ώστε να μπορείτε να συνδέσετε το
ακουστικό σας σε δύο συσκευές ταυτόχρονα.
1. Συνδέστε το ακουστικό με την πρώτη συσκευή ακολουθώντας τα βήματα σύζευξης
όπως περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα.
2. Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη με την πρώτη συσκευή, απενεργοποιήστε το
ακουστικό και τη λειτουργία Bluetooth της πρώτης συσκευής.
3. Προχωρήστε στην σύζευξη του ακουστικού με τη δεύτερη συσκευή (ακολουθώντας
τα ίδια βήματα).
4. Ενεργοποιήστε ξανά την λειτουργία Bluetooth της πρώτης συσκευής ώστε να
συνδεθεί ξανά με το ακουστικό.

Αυτόματη επανασύνδεση ακουστικού – Auto Pairing
1. Αν το ακουστικό κλείσει για οποιονδήποτε λόγο, μόλις ανοίξει ξανά θα συνδεθεί
αυτόματα με τη συσκευή σας. Αν δεν συνδεθεί αυτόματα, πιέστε “Σύνδεση” από το
μενού της συσκευής.
2. Αν η συσκευή σας κλείσει και γίνει αποσύνδεση με το ακουστικό, θα πρέπει να το
συνδέσετε ξανά από το μενού της συσκευής, όταν αυτή ενεργοποιηθεί ξανά.
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Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών
Οι χρήσεις του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών περιλαμβάνουν:
1. Απάντηση ή τερματισμός κλήσης (πιέστε το πλήκτρο 1 φορά)
2. Απόρριψη κλήσης (πιέστε το πλήκτρο για 2’’)
3. Ενεργοποίηση Voice Dial (πιέστε το πλήκτρο για 2’’)
Σημείωση: Το κινητό σας θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Voice Dial
4. Επανασύνδεση Bluetooth (πιέστε το πλήκτρο 1 φορά)
5. Ενεργοποίηση σύζευξης (πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα μέχρις ότου η ενδεικτική
λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε – κόκκινο)
6. Αλλαγή γλώσσας Voice Prompt από Ελληνικά σε Αγγλικά (ενώ το ακουστικό
βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης πιέστε το πλήκτρο 2 φορές)

Ειδικά Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες
1. Λειτουργία Voice Dial
Εφόσον η συσκευή σας υποστηρίζει την λειτουργία Voice Dial, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μέσω του ακουστικού πιέζοντας το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
για 2’’.

2. Λειτουργία Ηχητικών Μηνυμάτων Προτροπής - Voice Prompt

Το ακουστικό υποστηρίζει ηχητικά μηνύματα προτροπής που θα σας ενημερώσουν
για την τρέχουσα κατάσταση του ακουστικού. Ανατρέξτε στον πίνακα «Ενδείξεις
Λυχνίας – Ηχητικών Μηνυμάτων» για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σημείωση: Η λειτουργία ηχητικών μηνυμάτων προτροπής είναι διαθέσιμη σε ελληνικά
και αγγλικά.
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3. Εξοικονόμηση Μπαταρίας Ακουστικού

Όταν το ακουστικό μένει σε αδράνεια για 5 λεπτά χωρίς να συνδεθεί με κάποια
συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν απενεργοποιήσετε το Bluetooth της συσκευής σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αδυναμία σύζευξης με την συσκευή μου

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό σας είναι ενεργοποιημένο και επαρκώς φορτισμένο
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σύζευξης του ακουστικού έχει ενεργοποιηθεί (η λυχνία
ένδειξης αναβοσβήνει μπλε – κόκκινο)
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τη συσκευή σας.

Δεν μπορώ να ακούσω από το ακουστικό

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε πλήρη φόρτιση
- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επιτυχώς η σύζευξη μεταξύ του ακουστικού και της
συσκευής
- Βεβαιωθείτε ότι η συνομιλία δεν έχει μεταφερθεί στο τηλέφωνο
- Ελέγξτε την ένταση του ήχου του ακουστικού και της συσκευής
Το ακουστικό δεν συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή
-

Συνδέστε το ακουστικό χειροκίνητα από τη συσκευή σας
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και έπειτα ενεργοποιήστε το ξανά
Απενεργοποιήστε το ακουστικό και έπειτα ενεργοποιήστε το ξανά
Πιέστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 1 φορά
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Προληπτικά μέτρα ασφάλειας
1. Ακούσιο πάτημα του πλήκτρου περιέλιξης μπορεί οδηγήσει σε τραυματισμό από τη
δύναμη της αναδίπλωσης του καλωδίου.
2. Δεν συνίσταται η χρήση του ακουστικού κατά την οδήγηση. Αν το ακουστικό πρέπει
να χρησιμοποιηθεί ενώ οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι η προσοχή σας είναι πλήρως
εστιασμένη στην ασφαλή οδήγηση.
3. Να φυλάσσετε το ακουστικό σε μέρος μακριά απο παιδιά. Το προϊόν περιλαμβάνει
μικρά εξαρτήματα και υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
4. Μην χρησιμοποιείται το ακουστικό σε χώρους με σήμανση που απαγορεύει τη χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών.
5. Το ακουστικό περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία πρέπει να
απορρίπτεται βάση των τοπικών κανονισμών.

Συντήρηση

1. Μην τραβάτε με δύναμη ή απότομα το καλώδιο του ακουστικού.
2. Αποσυνδέετε το ακουστικό πριν το αποθηκεύσετε. Αν πατηθεί το πλήκτρο
πολλαπλών λειτουργιών κατά λάθος, η συσκευή σας ενδέχεται να πραγματοποιήσει
ανεπιθύμητη κλήση.
3. Μην τοποθετείτε το ακουστικό σε μέρη με υγρασία.
4. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό του ακουστικού
5. Μην εκθέτετε το ακουστικό σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
6. Μην επιχειρήσετε να βάλετε οτιδήποτε μέσα στο ακουστικό, καθώς μπορεί να
καταστραφούν τα μηχανικά μέρη.
7. Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία του ακουστικού.
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Technical Features
Bluetooth Specifications:

v5.1

Bluetooth Profile:

AVRCP/ A2DP/ HSF/ HFP

Operation Distance:

10 meters

Charging Time:

1.5h

Talk Time:

12h

Music Time:

12h

Standby Time:

200h

Battery Type:

Lithium Rechargeable

Battery Capacity:

100mAh

Dimensions:

45x27x15mm

Weight:

17gr

EN
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Overview iPro RH120

1. Earphone
2. Led indicator
3. Multi-function button
4. Volume +
5. Volume –
6. Rewind Button
7. Holes for neck strap
8. Clip
9. Microphone
10. Micro USB Charging Port
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Retractable Earphone
Earphone’s wire is retractable. You can extend it by gently pulling the
earphone and bring it back it by pressing the rewind button.
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Multiple Wearing Solutions
Retractable Bluetooth Headset iPro RH119 offers multiple wearing solutions.
1. Using the clip, you can set it to your lapel.

2. Using the neck strap*, you can wear it around your neck.
Strap length is 38cm and it can be adjusted to your optimum length by cutting the
cord from the inner side of the strap.

*Neck strap is included in the packaging.
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Indications – Voice Prompt
Status

Indicator Status

Voice Prompt

Turn on

Blue light twice

«Power On»

Turn off

Red light once

«Power Off»

Pairing

Blue – Red light

«Pairing»

Connected

Blue light once

«Connected»

Disconnected

Blue light once

«Disconnected»

Incoming Call

Blue light every 3’’

Mobile’s ring tone

Charging

Steadily red light

-

Full Charger

Steadily blue light

-

Low Battery

Red light 3 times every 10’’

«Low Battery»
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Getting Started
Charging
Always use an AC 5V / 1A charger with a Micro USB cable.

Turn On / Off
Α. Turn On

Press and hold the multi-function button until the indicator lights blue twice.

Β. Turn Off
Press and hold the multi-function button until the indicator lights red once.

Pairing the headset with your device
1. Turn on Bluetooth function in your device.
2. Make sure that iPro RH120 is switched off and close to the device you wish to
connect to.
3. Press and hold the multi-function button of the headset to activate the pairing mode.
When the indicator lights blue – red alternately, the pairing mode is on.
4. Select “iPro RH120” from the available Bluetooth devices that appear on your device.
If a code is requested, enter the code "0000".
5. As soon as the pairing completed, the indicator lights blue.
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Pairing the headset with 2 devices – Multipoint Technology
iPro RH120 headset supports Multipoint Technology that enables you to pair and
connect your headset to two different Bluetooth audio devices at once.
1. Pair the headset with the first device following the pairing steps as described in the
previous section.
2. After pairing with the first device completed, turn off the headset and Bluetooth
feature of the device.
3. Pair the headset with the second device (following the same pairing steps).
4. Re-enable the Bluetooth feature of the first device to reconnect with the handset.

Auto Pairing
1. If the headset is turned off, it will automatically be connected to your device as soon
as it is turned on again. If it is not automatically connected, choose "Connect" from
the device’s menu.
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Multi-function Button
The uses of the multi-function button include:
1. Answer or end a call (press the button once)
2. Reject a call (press the button for 2’’)
3. Activate Voice Dial (press the button for 2’’)
Note: Your mobile should support Voice Dial.
4. Re-connect lost Bluetooth connection (press the button once)
5. Activate pairing mode (press and hold until blue and red-light flashing)
6. Change Voice Prompt language from Greek to English (as soon as paring mode is
activated press the button twice)

Special Features – Functions
1. Voice Dial Function

Voice Dial function can be used from the headset by pressing the multifunction
button for 2’’

2. Voice Prompt Function

The headset supports Voice Prompts that will inform you about the current status of
the headset.
Note: Voice Prompts are available in Greek and English language.

3. Save Battery

If the headset stays idle for 5 minutes without connecting to a device, it will
automatically turn off to save energy. The same will be happened if you turn off the
Bluetooth function of your device
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Troubleshoot
Unable to pair the headset with my device
- Make sure that the headset is turned on and full charged
- Make sure that your device’s Bluetooth function is turned on
- Make sure that the pairing function of the headset is activated
(the indicator flashes blue – red light)
- Make sure the handset is close to your device

I cannot hear from the Earphone

- Make sure that the headset is turned on and full charged
- Make sure that the pairing between the headset and your device has been successful
completed
- Make sure the conversation has not been transferred to the phone
- Check the volume of the headset and the device
The headset is not Auto-Paired with my device
-

Pair the headset with your device manually
Turn off the device and re-turn it on
Turn off the headset and re-turn it on
Press multi-function button once
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Safety Precautions
1. Unintentionally pressing of the rewind button may result injury by cable’s folding
force.
2. Do not use the headset while driving. If you need to use the handset while driving,
make sure your attention is fully focused on safe driving.
3. Keep the handset away from the children. The product includes small parts and may
be swallowed.
4. Do not use the headset in areas where prohibits the use of electronic devices.
5. The handset has a built-in battery, which must be disposed of in accordance with
local regulations.

Maintenance

1. Do not pull the earphone's cord abruptly.
2. Disconnect the handset before storing it. If the multifunction key is pressed
accidentally, your device may make an undesired call.
3. Do not place the handset in humid places.
4. Do not use abrasive products to clean the headset.
5. Do not expose the handset to extremely high or extremely low temperatures.
6. Do not attempt to put anything inside the handset as it may damage the mechanical
parts.
7. Do not try to replace the battery of the headset.
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Made in P.R.C.
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