NT-1
Bluetooth Stereo Headset med NFC

Användar Guide
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Tack för att du köpt en MINIX NT-1.
Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa upp samtal hands-free med din kompatibla mobila
enhet/musikspelare.
Läs igenom denna guide noggrant innan du använder Headset. Och läs
instruktionsmanualen till den enhet du ansluter headset till.
I denna guide använder vi förkortning av Multifunktions knapp ”MFB” (Multi Function Button)
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Kapitel 1

Introduktion
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Specifikationer
Bluetooth Version
Drivenhet
Hörlursimpendans
Hörlurs Frekvens Omfång
Output S.P.L
Mic. Dimensioner
Mic. Impendans
Knappar

Användarradie
Arbetstid
Standby tid
Input
Laddnings tid
Mikrofon
Uppladdningsbar
Polymer-Li batteri
Produkt Dimensioner
Vikt

Bluetooth V3.0+EDR
SUPPORT: HSP, HFP, A2DP och AVRCP
O 40mm
32 + 15%
20 - 20KHz
93 +/- 3db
O 6mm
2.2
Volym - Upp / Ner
Låt - Föregående / Nästa
MFB sammankoppla/svara samtal/avsluta samtal/återuppring
10 meter (33 fot)
Musik: Upp till 10 timmar
Samtalstid: Upp till 11 timmar
Upp till 250 timmar
DC: 5V/160mA
Ungefär 2 timmar
Inbyggd 360 directional
Micro USB kabel
320 mAh
140 x 170 x 53 mm (V x H x D)
136g
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Bluetooth Trådlös Teknologi
Bluetooth trådlös teknologi låter dig ansluta kompatibla enheter utan kablar.
Headsetet och andra enheten behöver inte vara inom sikt, men bör vara inom 10
meter från varann.
Anslutning kan störas av objekt som är i vägen, så som väggar eller andra elektroniska enheter.
Headsetet är kompatibelt med Bluetooth Specifications 3.0 +EDR stöder följande
profiler:
HSP - Headset Profile
HFP - Hands-Free Profile
A2DP - Avancerad Ljud Distribution profil
AVRCP - Ljud/Bild Fjärrkontroll Profil
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Funktion:
1) Sammankoppla med en mobiltelefon, surfplatta eller elektronisk enhet med
inbyggd Bluetooth capacitet.
- Svara, avsluta och avböj samtal från headset
- Återuppring senaste nummer
- Röstuppringning
- Lyssna på musik trådlöst
- Fjärrkontroll knappar på headsetet för pause/ play / föregående / nästa / senast
uppringda samtal återuppringning / röststyrning.
2) Automatiskt skifta mellan konversation och musik; du kommer inte missa något
inkommande samtal medan du lyssnar på musik.
3) Automatiskt ansluta till senast sammankopplade enhet när headset är på.
4) Batteri status funktion är tillgänglig på iOS5 och iOS6 på iPhone och iPad;
indikerar kvarvarande batteristatus.
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5) Multilink Teknologi låter dig ansluta till två enheter samtidigt. Allt du behöver
göra är helt enkelt att upprepa sammankopplings processen för den andra
enheten och manuellt återansluta den första enheten.
6) Röstmeddelanden kommer med fem status varningar (på engelska) direkt
genom headsetet. ”Power on”, ”Power off”, ”Pairing”(sammankoppling),
”Pairing completed” (sammankoppling slutförd), ”Incoming call” (inkommande
samtal) ((för iphone kommer du höra ringsignal istället för ”incoming call”)).
Notera: Även om sammankopplade enheten och headset stöder samma
Bluetooth profiler, kan funktionerna skilja sig från varann beroende på
specifikations skillnaderna på de sammankopplade enheterna.
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Kapitel 2

Innan användning
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1) Överblick

8.
1.
6.
4.

5.

2.

3.
7.

1. NFC Kontakt punkt.
2. Multifunktions knapp (MFB): Stäng av/på headsetet, svara, avböj, avsluta, röstuppringning, återuppringning av senaste nummer, pausa och spela upp musik
3. LED indikator, indentifiera olika tillstånd
4. > Knapp: Nästa låt
5. > Knapp: Föregående låt
6. + Knapp: Volym upp
7. - Knapp: Volym ned
8. Töjbara stycket, för att justera storleken på headset
- 11 -

2) Ladda headsetet
o Första gången du laddar:
Vänligen se till att ladda den fullt inför första användningen.
o Låg batteri varning:
Den röda LED lampan kommer att börja blinka när batteriet nästan tagit slut.
A. Ladda batteriet med Micro-USB kabel
Steg 1: Sätt i USB laddnings kabeln i USB porten som stöder 5V
strömförsörjning (så som en AC/DC USB adapter eller PC USB port).
Steg 2: Anslut laddnings kabeln till Micro USB porten på ditt headset
(Se till att laddnings kabeln är ordentligt ansluten)
o När den röda LED lampan lyser, så laddas headset.
o När den blåa LED lampan lyser, så är batteriet fulladdat.
o Det tar ungefär 2 timmar att ladda headset fullt ut.
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Kapitel 3

Hur du använder
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1) Starta / stäng av headset
Funktion Användning
Tryck på MFB knappen i
Starta
3 sekunder, släpp när
den blåa LED lampan
tänds.
Stäng av Tryck på MFB knappen i
5 sekunder, släpp när
den röda LED lampan
tänds.

LED indikator
Blåa LED lampan
blinkar 3 gånger

Voiceprompt
Power on

Power off
Röda LED lampan
blinkar 3 gånger

2) Sammankoppla headset med Bluetooth enheter
A. Hur du kommer till sammankopplingsläget.
LED indikator
Funktion Användning
Se till att headset är av Röd och blå
Gå till
samman- Tryck och håll inne MFB LED lampor
blinkar växelvis
kopplings knappen i 6 sekunder,
och släpp när röda och
läge
blåa LED lamporna
blinkar växelvis
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Voiceprompt
Pairing

B. Sammankoppla headset med Bluetooth mobiltelefon
Se till att mobiltelefonen har Bluetooth kapacitet.
Notera: Specifik sammankopplings procedur kan skilja sig emellan olika mobiltelefoner. Vänligen läs din mobiltelefons manual för ytterligare information.
Stegen är följande:
o Vänligen håll headset och mobiltelefonen inom en radie av 1 meter under
sammankoppling.
o Se till att headset går till sammankopplingsläge (Röda och Blåa LED lampan
blinkar växelvis).
o Starta mobiltelefonens Bluetooth funktion och sök efter nya Bluetooth enheter.
Efter sökning, välj ”MINIX NT-1” från listan över Bluetooth enheter.
o Enligt inidikation, skriv in password eller PIN no. ”0000”, och tryck på Ja/Yes eller
bekräfta/confirm knapp (beroende på Bluetooth enhets inställning).
o Efter lyckad sammankoppling, välj ”MINIX NT-1” i listan över Bluetooth enheter
och tryck anslut/connect.
o Efter lyckad anslutning, så kommer den blåa LED lampan på headsetet kommer
att fortsätta att blinka.
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C. Sammankoppla Bluetooth headset med NFC teknologi
Se till att din NFC funktionen har startats på din mobiltelefon och helt enkelt tryck
på din NFC aktiverade enhet för den tilldelade NFC platsen på headset, när du ser
sammankopplings meddelande på skärmen, tryck bara på ”Yes” för att bekräfta
anslutningen.
o Tryck igen för att koppla bort.
Notera:
o Om sammankopplingen inte är lyckad, vänligen stäng av headset först, och
försök sedan att återsammankoppla igen.
o Efter lyckad sammankoppling, de sammankopplade enheterna kommer att
komma ihåg varann.Förutom om sammankopplings information är raderad så
behövs det inte att sammankoppla igen nästa gång.
o Multilink teknologi låter dig samtidigt ansluta två olika enheter; bara genom
att repetera sammankopplings proceduren på båda enheterna.
o Android app tillgänglig på Google Play för att förbättra NFC anslutningen.
Sök efter ”NFC-BT EASY”. (vänligen notera att denna App endast stöder Android
3.0 eller över).
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3) Återsammankoppla till en Bluetooth enhet
o Automatiskt anslutning
Varje gång headset startas, så kommer den vilja att automatiskt
ansluta till senast kända källa, endast om enhetens Bluetooth
funktion är aktiverad.
o Manuell anslutning till senast anslutna HFP enhet
När headsetet är i standby läge och inte kommer att ansluta till
HFP enheter, tryck ett kort tryck på MFB knappen en gång, det kommer
att ansluta till senast anslutna källa automatiskt.
o Helt enkelt tryck på MFB knappen på ditt headset
Notera:
- Innan du ansluter till en Bluetooth enhet,
vänligen starta enhetens bluetooth funktion.
- Vänligen läs din mobiltelefons manual för ytterligare detaljerade instruktioner
angående dess Bluetooth kapacitet.
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4) Ringa samtal med headset
Funktion
Röstuppringning

Status på headset
Standby läge

Återuppring
senast uppringda
nummer
Volym upp
Volym ner
Svara samtal
Avböj samtal

Standby

Konversation läge
Konversation läge
Ringer
Ringer

Användning
Tryck och håll inne MFB knappen
i 1 sekund, släpp den när du hör
indikations ljud, och säg sedan
namnet på den du vill ringa till
Kort tryck två gånger på
MFB knappen
Kort tryck på + knapp
Kort tryck på - knapp
Kort tryck på MFB knappen
Tryck och håll MFB knappen inne
i 1 sekund och släpp den när du
hör indikationsljudet

- Det är inte alla mobiltelefoner stöder alla funktioner som är listade ovan.
Vänligen se instruktionsmanualen som medföljer din mobiltelefon.
- Vissa funktioner och indikations toner kan variera med olika
mobiltelefoner.
- När volymen är justerad till max eller min, kan du höra en indikations ton.
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5) Spela musik
Funktion
Paus
Play
Nästa låt
Föregående låt
Volym upp
Volym ner

Status på headset
Spela musik
Pausa
Spelar musik
Spelar musik
Spelar musik
Spelar musik

Användning
Kort tryck på MFB
Kort tryck på MFB
Kort tryck på > knapp
Kort tryck på < knapp
Kort tryck på + knapp
Kort tryck på - knapp

o För vissa mobiltelefoner, under musikuppspelning, så kan ljudet
automatiskt komma ut ur högtalarna på din mobiltelefon.
Du behöver välja inställningen sänd ljud via bluetooth i inställningarna i
musikspelarens gränssnitt, och välj ”MINIX NT-1” från listan av enheter;
ljudet kommer att sändas ut till headsetet. För ytterligare information
vänligen läs igenom instruktionsmanualen till din mobiltelefon.
o När volymen på headsetet är justerat till max eller min, så kommer du att
höra en indikations ton.
o För headset knapparna: föregående/nästa låt/ pause, din mobiltelefon
eller Bluetooth sändare måste stödja AVRCP. Vänligen läs
instruktionsmanualen till din mobiltelefon eller Bluetooth sändare för
ytterligare information
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6) LED

a.) Batteri laddnings läge

LED indikator
Röd LED är tänd
Blå LED är tänd

Status på headset
Laddar
Fulladdad

b.) Drift läge
LED indikator
Röd och Blå LED blinkar
Blå LED blinkar snabbt en
gång per sekund.
Blå och Röd LED blinkar snabbt
tre gånger varannan sekund
Röd LED blinkar var 20:e sekund

Status på headset
Sammankopplings läge
Inte ansluten till en enhet
Ställ in HFP och A2DP anslutning
Lågt batteri

7) Lågt batteri Indikations ton
Indikations ton ljuder var 20:e sekund.
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Skötsel och underhåll
Vänligen läs igenom följande råd noggrant, detta hjälper dig till att fullfölja dina
garanti skyldigheter och gör att du kan njuta av denna produkt i många år.
o Håll produkten torr och placera den ej på en fuktig plats, för att undvika
påverkan av de inre kretsarna i produkten.
o Låt inte produkten komma i direkt solsken eller placeras på platser med extrem
hetta under en längre period. Höga temperaturer kommer att förkorta
livslängden på elektroniska enheten, förstöra batteriet, eller förvanska viss
plast.
o Utsätt inte produkten för platser i extrem kyla. Det kan skada interna kretskort.
o Ta ej isär produkten; interna skador upphäver garantin.
o Släpp eller tappa inte produkten på någon hård yta. Detta kan skada de inre
kretsarna.
o Använd inga starka kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra produkten.
o Skrapa/repa ej på produktens yta med något vasst objekt
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Copyright © 2013 MINIX Tech. All rights reserved
Ingen del av denna guide, inklusive produkten som beskrivs i den, får bli återskapad, vidarebefordrad, sparad i ett söksystem, eller översatt till något annat
språk, förutom om dokumentationen hålls av köparen för backup, utan skriftligt
godkännande av MINIX.
MINIX och MINIX loggan är registrerade varumärken av MINIX Tech.
Bluetooth är registrerat varumärke av Bluetooth SIG, Inc.
Innehållet i denna guide kan detaljer skilja sig från detaljer på produkten eller
dess mjukvara. All information i detta dokument är ämne till ändringar utan
något meddelande.
För online hjälp och support, vänligen besök www.minix.com.hk, eller besök vår
fanpage på Facebook på: www.facebook.com/minitech
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