
Zestaw głośnomówiący Bluetooth | Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• zestaw głośnomówiący

• kabel ładowania micro – USB

• zasilacz USB

• klips

• instrukcja obsługi.

Specyfikacja

Właściwości Bluetooth Bluetooth 4.0 + EDR

Częstotliwość 2,4 GHz ~ 2,48 GHz 

Zasięg 2 – 10 m

Wsparcie HSP lub HFP

Zapisywanie urządzeń (pamięć) do 8 połączeń

Maks. czas trwania w trybie czuwania do 1600 godzin

Maks. Czas rozmowy do 15 godzin

Czas ładowania ok. 3 godziny

Napięcie / prąd ładowania do 5,0 V / 400 mA

Zasilanie
600 mA, BL-5B

(akumulator litowo - jonowy)

Wymiary 11,8 x 4,6 x 1,6 cm 

Waga 72 g
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Opis produktu

1. Głośnik

2. Mikrofon

3. Dioda LED

4. Gniazdo ładowania micro – USB

5. Wyciszanie (MUTE)

6. Przycisk wielofunkcyjny

7. Zwiększenie głośności (V +)

8. Zmniejszenie głośności (V -)

Uruchomienie

Ładowanie akumulatora

Przed użyciem systemu głośnomówiącego Bluetooth po raz pierwszy, należy w pełni naładować

akumulator.  Należy  podłączyć  go  za  pomocą  kabla  microUSB  do  komputera  lub  zasilacza

samochodowego USB do gniazda zasilania w samochodzie. Podczas ładowania, dioda LED (3) w

przedniej części zestawu głośnomówiącego świeci się na czerwono. Po upływie około 3 godzin

urządzenie jest w pełni naładowane, a dioda LED zgaśnie. Aby wydłużyć czas pracy baterii, zaleca

się  ładowanie akumulatora,  gdy bateria  jest  na niskim poziomie (dioda LED zaświeci  się  co 3

sekundy).

Włączanie i wyłączanie:

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (6) przez ok. 4 sekundy. Dioda LED zapala się kilka razy.

Urządzenie jest teraz gotowe. Po pierwszym włączeniu pojawia się komunikat, że urządzenie jest

gotowe do parowania (połączenie z telefonem). Aby go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk

wielofunkcyjny przez około 4 sekundy. Dioda LED świeci się kilka razy, urządzenie wyłączy się.

Parowanie

Przed pierwszym użyciem system głośnomówiący musi być połączony z telefonem komórkowym

obsługującym technologię Bluetooth. Proces ten nazywa się parowaniem.

1. Ustaw system głośnomówiący i telefon komórkowy z funkcją Bluetooth w odległości max.

1 metr.
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2. Włącz system głośnomówiący, jak opisano powyżej. Dioda LED jest na przemian czerwona

i niebieska. Urządzenie jest gotowe do sparowania.

3. Aktywuj  funkcję  Bluetooth  telefonu  komórkowego  i  wyszukaj  system  głośnomówiący.

Wybierz z menu "BT Speaker".

4. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, wpisz "0000" i potwierdź klawiszem "OK".

5. Gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, dioda LED systemu głośnomówiącego zgaśnie i

słychać sygnał głosowy "Connected".

6. W menu Bluetooth telefonu komórkowego wybierz "Call function". System głośnomówiący

znajduje się w trybie czuwania i można go używać. Dioda LED świeci na niebiesko co 3

sekundy.

7. Gdy odbierzesz lub zadzwonisz, na wyświetlaczu telefonu komórkowego pojawi się ikona

Bluetooth.  Jeśli  nie  jest  to  wyświetlone,  wykonaj  krok  6,  aby  korzystać  z  zestawu

głośnomówiącego.

WSKAZÓWKA 

Jeśli proces parowania trwa więcej niż 2 minuty, system głośnomówiący zostanie

automatycznie wyłączony. Zrób krok 1 ponownie, aby zakończyć parowanie. Gdy

połączenie między telefonem komórkowym a systemem głośnomówiącym zostanie

przerwane, urządzenie automatycznie wyłączy się po ok. 15 minut.

Stosowanie

Odbieranie połączenia

Naciśnij  klawisz  wielofunkcyjny,  aby  odebrać  połączenie  przychodzące  przez  system

głośnomówiący.

Zakończ rozmowę

Naciśnij ponownie przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie.

Połącz przez wybieranie głosowe

Jeśli  telefon  komórkowy  obsługuje  wybieranie  głosowe,  naciśnij  przycisk  wielofunkcyjny

słuchawki. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Teraz wypowiedz pożądany kontakt, aby zadzwonić.
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WSKAZÓWKA

Szczegółowe informacje na temat funkcji wybierania głosowego można znaleźć w

instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Ponowne wybieranie

Aby  przypomnieć  ostatnio  wybierany  numer,  dwukrotnie  naciśnij  wielofunkcyjny  przycisk  na

słuchawce.

Dostosowanie głośności

Podczas  połączenia  naciśnij  kilkakrotnie  przyciski  V  +  lub  V-,  aż  zostanie  osiągnięta  żądana

głośność.

Włącz i wyłącz wyciszenie

Podczas połączenia naciśnij przycisk MUTE (5), aby wyciszyć głośnik. Dioda LED miga na stałe.

Rozmowa jest wysyłana tylko przez telefon komórkowy. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby

włączyć dźwięk.

Przekazywanie połączeń

Z systemu głośnomówiącego do telefonu komórkowego: podczas połączenia naciśnij jednocześnie

przyciski V + (7) i V- (8), aby przenieść połączenie do telefonu komórkowego.

Z telefonu komórkowego do systemu głośnomówiącego: naciśnij jednocześnie V + (7) i V- (8), aby

przenieść połączenie do systemu głośnomówiącego.

Przycisk wielofunkcyjny

Domyślnie  funkcja  wielofunkcyjna  zestawu  głośnomówiącego  jest  wyłączona.  Możesz  ją

aktywować,  aby  połączyć  inny  telefon  komórkowy  z  systemem głośnomówiącym.  Włącz  tryb

wielokrotnego połączenia, naciskając i przytrzymując przycisk "V +" (7) przez około 3 sekundy w

trybie gotowości, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Wyłącz funkcję połączenia wielofunkcyjnego, naciskając i przytrzymując przycisk "V -" (8) przez

około  3  sekundy  w trybie  gotowości,  aż  usłyszysz  sygnał  dźwiękowy.  System głośnomówiący

automatycznie wyłącza się później. Po włączeniu tej funkcji funkcja połączenia wielofunkcyjnego

jest wyłączona.
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Wiele połączeń

Najpierw  sparuj  pierwszy  telefon  komórkowy  w  sposób  opisany  powyżej  z  systemem

głośnomówiącym. Parowanie drugiego telefonu komórkowego:  wyłączy system głośnomówiący.

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (6) przez około 5 sekund, aby wejść w tryb parowania. Połącz

z zestawem drugie telefon komórkowy, jak opisano w sekcji "Parowanie".

Wskaźniki diody LED

Tryb Wskaźnik diody LED

Wyłączony Dioda nie świeci

Włączony Niebieska dioda miga przez 3 sekundy

Oczekiwanie Czerwona dioda LED miga przez 3 sekundy

Stan wstrzymania (połączenie Bluetooth zostało 

rozłączone)

Niebieska dioda LED miga dwa razy co 3 

sekundy

Baterie w stanie gotowości są niskie Czerwona dioda LED miga co 3 sekundy

Aktywne połączenie Niebieska dioda LED miga co 6 sekund

Parowanie Czerwone i niebieskie diody LED migają na 

przemian

Ładowanie Świeci się czerwona dioda

Ładowanie zakończone Dioda nie świeci

 5



Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Należy korzystać  z  produktu w sposób do tego przeznaczony.  Każde inne użycie  może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować  się  z  organizacją  odpowiedzialną  za  zbiórkę

elektroodpadów w wybranej miejscowości.
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