LiveU SmartGrip

Gyors üzembe helyezési útmutató
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BEVEZETÉS

Győződjön meg róla, hogy csomagja tartalmazza az alábbiakat:
A LiveU SmartGrip tartalma:
•

Védőtok

•

Grip eszköz

•

Grip kábelek
•
iPhone 4-hez
•
iPhone 5-höz
•
Micro USB (a legtöbb Android eszközhöz)

•

Telefonrögzítő gumi betétek:
•
Note méretben
•
Samsung 3 és 4 méretben
•
iPhone méretben

•

MiFi* stick (a Grip házon belül):
•
A hálózat neve és a kapcsolódó jelszó a stick matricáján
található

•

Mini-USB - USB töltő kábel –
•
A teljes töltés 5 órát vesz igénybe

*

A SmartGrip MiFi eszköze megfelel az FCC előírásoknak.
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A SMARTGRIP AKTIVÁLÁSA

2.1

A megfelelő gumibetét behelyezése

Válassza ki és helyezze be a telefonjának megfelelő gumi betétet a Grip készülékbe!
A helyes adapter szorosan befogja az okostelefont a Grip készülékbe, megakadályozva ezzel
annak esetleges elejtését. Az adaptert finom pattintással tehetjük az üres készülékbe, kivétel
ugyanígy történik.

2.2

SIM kártya behelyezése

Tegye be a SIM kártyát a Mifi eszközbe, majd csatlakoztassa azt a készülék belsejéhez!

2.3

Csatlakoztatás a készülékhez

Ha a készülék fekete fele néz Ön felé, a jobboldali csatlakozót használva, kösse össze a telefont
a SmartGrippel!

2.4

MiFi kiválasztása

A MiFi azonnal betölt, amint létrejön a kapcsolat a telefonnal.
A telefon hálózati kapcsolatok menüpontjában, válassza ki a MiFi eszközt! A hálózat neve és jelszava a MiFi hátuljára ragasztott matricán található.
A csatlakozás körülbelül egy percet vesz igénybe; a MiFi készenléti állapotáról az oldalán található
kék fény nyújt tájékoztatást.

2.5

Adás megkezdése

Nyissa meg telefonján az LU-Smart alkalmazást és kezdje meg az adást!

2.6

Grip LED lámpa

A Grip oldalán található LED kijelző az akkumulátor töltöttségét mutatja:
• Zöld szín: > 50%-os töltöttség
• Sárga szín: 20-50%-os töltöttség
• Piros szín: < 20%-os töltöttség – töltés szükséges
• Villogó zöld szín: a készülék töltés alatt.
Amint a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik
A készülék töltése a mini USB – USB töltő kábellel lehetséges.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a SmartGrip 2-3 óra folyamatos élő adásra képes.
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SPECIFIKÁCIÓ

Támogatott okostelefonok

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,
Samsung S4 és felfele, Samsung Note

Mifi

3G/4G, a helyi lefedettségtől függően

Akkumulátor

Li-Ion, 3 óra folyamatos adás

Méretek

45mm x 275 mm x 52 mm (szélesség x magasság
x mélység)

Súly

340 g
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