Zestaw głośnomówiący Multipoint BT Speaker
-Instrukcja obsługi1. Ten wszechstronny zestaw głośnomówiący jest zaprojektowany dla użytkowników, którzy
cenią wolność i wygodę związaną z bezprzewodową komunikacją.
2. Wygląd i funkcje:
Głośnik, mikrofon, kabel do ładowania, przycisk mute, włączania, wyłączania, przyciszania „-”, podgłaszania
„+”.
3. Ładowanie zestawu głośnomówiącego:
Podczas pierwszego użycia należy naładować akumulator całkowicie. Zalecany czas ładowania wynosi 3 godz.
Kiedy akumulator jest rozładowany, co 3 sekundy miga czerwona dioda. Po naładowaniu akumulatora, czerwona
dioda gaśnie.
4. Włączanie/ Wyłączanie zestawu głośnomówiącego:
Włączanie:
Przez 4 sekundy należy przytrzymać przycisk włączania, aż do momentu usłyszenia krótkiego sygnału i włączenia
się świecącej na przemian czerwono-niebieskiej diody.
Wyłączanie:
Należy przytrzymać przycisk włączania do chwili usłyszenia sygnału. Przed wyłączeniem, czerwona dioda
zaświeci 5 razy.
5. Logowanie zestawu do telefonu z bluetooth:
- Należy umieścić zestaw głośnomówiący i telefon w odległości nie większej niż 1 metr.
- Należy upewnić się, że zestaw jest wyłączony.
- Należy przytrzymać przycisk włączania przez 6 sekund, w momencie, gdy czerwono-niebieska dioda zacznie
migać, urządzenie jest gotowe do logowania.
- W telefonie należy włączyć funkcję bluetooth, odnaleźć urządzenie BT Speaker, wpisać kod (0000) i nacisnąć
przycisk „OK.”
- Kiedy logowanie jest zakończone, czerwona i niebieska dioda przestają migać. Migająca niebieska dioda
oznacza, że zestaw jest gotowy do użytku.
- Należy nacisnąć „Return” by powrócić do menu głównego, umieścić telefon i zestaw w obrębie 10 metrów, teraz
można odbierać połączenia telefoniczne używając zestawu głośnomówiącego.
6. Połączenia/Związki między zestawem głośnomówiącym a telefonem komórkowym:
Jeżeli na ekranie telefonu nie pojawiła się ikona słuchawki to przed wykonaniem lub odebraniem połączenia
należy:
- W telefonie wybrać „BT Speaker”
- W zestawie głośnomówiącym przytrzymać przycisk włączania i wybrać „Accept”, by zaakceptować połączenie.
7. Rozłączenie zestawu głośnomówiącego i telefonu komórkowego:
- Wyłączyć zestaw głośnomówiący.
- Wybrać opcje „Disconnecting” na ekranie telefonu(urządzenia bluetooth), by się rozłączyć.
Uwagi: Po zakończeniu połączenia zestaw głośnomówiący będzie automatycznie wyłączony przez 10minut.
Niebieska dioda zaświeci dwa razy w ciągu 3 sekund, gdy zestaw nie będzie już połączony z telefonem.
8. Używanie zestawu głośnomówiącego:
- Odbieranie połączeń ( by odebrać rozmowę, nacisnąć przycisk włączania)
- Kończenie połączeń( by zakończyć rozmowę nacisnąć przycisk włączania)

- Odrzucanie połączeń ( by odrzucić rozmowę, w momencie usłyszenia dzwonka przez 2 sekundy należy
przytrzymać przycisk włączania)
- Wybieranie głosowe (tylko, jeśli w telefonie dostępna jest taka opcja. Na urządzeniu nacisnąć przycisk
włączania, po usłyszeniu krótkiego dźwięku, można prowadzić rozmowę głosową)
- Ostatnio wykonane połączenia ( nacisnąć przycisk włączania dwa razy, by zobaczyć ostatnio wykonane
połączenia)
-Zmiana głośności( Podczas rozmowy nacisnąć kilkakrotnie guzik „+” lub „-” aż zostanie uzyskany oczekiwany
poziom głośności)
-Mute/ Un-Mute ( By wyciszyć urządzenie, w czasie rozmowy należy nacisnąć przycisk Mute - zacznie migać
czerwona dioda) ( By zrezygnować z trybu wyciszania, należy ponownie nacisnąć przycisk Mute)
- Przekazywanie rozmów( by przekazać rozmowę na telefon, podczas rozmowy na urządzeniu należy nacisnąć
jednocześnie przyciski „+” i „-” )
( by przekazać rozmowę z telefonu na urządzenie trzeba nacisnąć jednocześnie „+” i „-”
- Odbieranie drugiego połączenia, ( Gdy pojawi się drugie połączenie, należy nacisnąć dwa razy przycisk
włączania, by wstrzymać pierwszą rozmowę na linii i odebrać drugą) lub ( Gdy pojawi się drugie połączenie
nacisnąć tylko raz przycisk włączania, by zakończyć pierwszą rozmowę i rozpocząć drugą)
9. Właściwości zestawu Multipoint:
Aktywacja:
- Aby połączyć się z dwoma telefonami jednocześnie, należy aktywować funkcję multipoint.
Włączanie: Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „+” aż do usłyszenia dźwięku. Po włączeniu
funkcji multipoint, zestaw głośnomówiący automatycznie nawiąże połączenie z dwoma ostatnio logowanymi
telefonami.
Wyłączanie: Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „-”. Funkcja zostanie automatycznie
wyłączona.
Logowanie:
Pierwsze urządzenie: Należy połączyć zestaw z urządzeniem bluetooth
Drugie urządzenie: Należy wyłączyć zestaw. Nacisnąć i przytrzymać przez 6 sekund przycisk włączania, by
ponownie wybrać funkcję logowania i nawiązać połączenie z drugim telefonem
10. Niskie napięcie ochroną akumulatora:
Kiedy napięcie w akumulatorze zmniejsza się do 3.3V, czerwona dioda miga, co 3 sekundy. Zestaw
głośnomówiący wyłącza się automatycznie, gdy napięcie wynosi mniej niż 3.0V
11. Przywracanie domyślnych ustawień:
- Należy nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund jednocześnie przyciski „+” i „-” aż zacznie migać czerwononiebieska dioda. Wszystkie ustawienia zostały przywrócone.
12. Diody – wskazówki
Urządzenie:
Wyłączone
Włączone
Stan czuwania
Niskie napięcie
W trakcie rozmowy
Tryb wyciszony
W trakcie logowania
W trakcie ładowania
Naładowane

Dioda:
Żadna dioda się nie świeci
Niebieska dioda świeci szybko 5 razy
Czerwona dioda świeci, co 3 sekundy
Czerwona dioda świeci, co 3 sekundy
Niebieska dioda świeci, co 6 sekund
Czerwona dioda świeci cały czas
Niebieska/czerwona dioda świecą na zmianę
Czerwona dioda świeci się cały czas
Żadna dioda się nie świeci

13. Cechy produktu
Zastosowanie Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR
Działanie częstotliwości: 2.4GHz ~V2.1 +EDR
Moc oddziaływania: 2 Klasa, do 10 metrów
Wspomagające profile: HSP i HFP
Czas rozmów: od 10 do 12 godzin

Czas działania : do 1000 godzin/41 dni
Ładowanie baterii: 3 godziny
Napięcie ładowarki: DC5.0V, 400mA
Napięcie ładowarki: DC5.0V, 400mA
Akumulator: 650mA, BL-5B

