
Mobilā telefona zvana 
detektors MF17

Lietošanas instrukcija

Īpaši paredzēts nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem



Visi Jenile produkti ir saderīgi.
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Iepakojuma komplekts
Mobilā telefona zvana detektors MF17

Kopsavilkums: 
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4 :
5-10 :



A - Mobilā telefona zvana detektors MF15 

B - Audio kabelis

C - USB kabelis

D - Lietotāja instrukcija
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Iepakojuma komplekts
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Mobilā telefona zvana detektors MF17
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A   - USB ports

B   - Mini-USB ports 

C   - Skaņas izeja

D   - ON / OFF poga 

E   - Pārbaudes poga

F   - Lādēšanas diode 

G  -  Poga savienojumam   H   

H            Mini-USB

II-  - USB

J - Audio kabelis

Tehniskais raksturojums 
Bezvadu ierīce
 Darbības laiks no vienas uzlādes: 2nedēļas -1 mēnesis 
Uzlādējams akumulators: Mikro USB un ingrēta 3000Mah
Bezvadu pārraides attālums: 100 m 
Izmēri: 125x113x100 mm 
Svars: 219g
Krāsa: balta
Pārraides frekvene: 433 Mhz 
2 gadu garantija 
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Izmantošana
Pateicoties mobilā telefona zvana detektoram MF17, jums tiks paziņots par visiem 
zvaniem vai īsziņām. Ņemiet vērā, ka jūsu detektoram MF17 nevar automātiski 
savienot ar Jenile uztvērējiem (uztvērējs ar gaismas indikatoriem, kabatas vibrators 
vai gaismas diožu indikators ar skaņas
signālu). Detektoram ir aprīkots ar uzlādējamu akumulatoru.

Gaismas diode (F) iedegas sarkanā 
krāsā, lai brīdinātu, ja akumulatora 

uzlādes līmenis ir zems,

zaļā krāsā, kad akumulators tiek uzlādēts. 
Kad gaismas diode (F) nedeg, ierīce 

strādā normāli normāli.

Kad saņemat zvanu vai ziņojumu, detektors 1 
minūti iedegsies ar daudzkrāsainām gaismām.

Hello Jenile,
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Lai to izslēgtu, vienkārši nospiediet
   pogu (E). Tas ļauj paziņot īsziņu sūtītājam, ka 

esat redzējis ziņojumu.

Ja nenospiežat  pogu, turpinās daudzkrāsainas 
gaismas

  mirgojot ik pēc 10 sekundēm, lai informētu jūs 
par zvana vai ziņas saņemšanu

Nospiediet  pogu (E), lai apturētu gaismas 
mirgošanu un ziņojat detektoram , ka esat 

redzējis  ziņojumu.

Hello Jenile,

Hello Jenile,
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Iestatījumi
Ja esat saņēmis mobilā telefona zvana detektoru, tas nav savienots ar citiem Jenile 
ierīcēm, kas jums jau pieder. Tāpēc, lai tie darbotos pareizi, jums jāsavieno visas 
ierīces. Lai to izdarītu, uzmanīgi izpildiet norādījumus un ierīču instrukcijas.

Paņemiet tievu un asu 
priekšmetu,piemērām adatu

Nospiediet uztvērēja pieslēgšanās/restarta 
pogu (kabatas vibrators utt.), Līdz  iedegās 

sarkanā krāsā indikātors

Nekavējoties un ātri nospiediet  
detektora pogu (G)
ar piemērām adatu.
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Pārliecinieties.ka audio kabelis ir 
pievinots telefona audio izejai(J)un 
detektora audio ieejai(C)   

.

J

C

Kad iedegas indikators tel. zvana detektorā , 
uztvērējs ar gaismas indikatoriem vienlaikus 

vajadzētu iedegties zilā krāsā. Ja nē, 
atkārtojiet darbību.

H
ello Jenile,
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Parbaude
Kad jūsu telefona zvana detektors  ir pievienots Jenile uztvērējiem, jums jāpārbauda, 
vai tas darbojas ar tālruni.
Jums ir 2  pārbaudes iespējas.

1. Lietošana vibrācijas režīmā:

1   Novietojiet mobilo tālruni vibrācijas režīmā.

2   Pēc tam novietojiet to uz sava mobilā telefona zvana detektora 

3   Lieciet savam tālrunim vibrēt: vajadzētu iedegties jūsu indikatoram mobilā 
telefona zvana detektorā un visiem Jenile uztvērējiem.

2. Izmantojiet skaņas režīmā :

1   Ieslēdiet mobilo tālruni zvana režīmā.

2   Pievienojiet kontaktligzdu (J) tālruņa audio kabelim, bet otru galu (J) - 

zvana detektora audio ligzdā (C).

3  Zvanot uz tālruni: vajadzētu iedegties indikatoram mobilā telefona zvana 
detektorā un uz visiem Jenile uztvērējiem.

Ja lietošana vibrācijas režīmā (izmantojiet Nr.1) nedarbojas un saņemot īsziņu vai 
zvanu, jūsu  mobilā telefona zvana detektors nedeg : jūsu vibrators nav pietiekami 
jaudīgs. Šajā gadījumā neuztraucieties, varat izmantot skaņas režīmu 
(izmantojiet Nr.2), lai nodrošinātu 100% rezultātu.
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www.jenile.com




