BSW-3890 Návod k použití
1. Základní funkce

1. Reproduktor
2. ON / OFF
3. Mikrofon
4. LED indicator

5. Multi-funkční klíč
6. Volume 7.Volume +
8.Nabíjanie

2, Připojení na telefon
(1) Před spuštěním je třeba ubezbečiť, že vzdálenost mezi telefonem a tedy Bluetooth sihnálom
není více než 10 metr.
(2) Zapni Bluetooth speaker
(3) Zmáčkni a drž multifunkční klíč 6 sekund pokedy neni slyšet pípnutí a uvidíš LED indicator
modrou a červenou barvou. Nyní je produkt schopen fungovat a uslyšíte slovo jako "Device is
ready for matching"
(4) Zapněte si Bluetooth na telefonu
(5) Vyberte si "AKAI BSW-3890" z listu pro Bluetooth připojení.
(6) Vstupte do program a kód je "0000" pak třeba stisknout jen že "Confirm" a po úspěšném
připojení bude LED indicator jen každé 3 sekundy blikat.
(7) Nyní jděte do menu ve vašem telefonu ale ubezbečte se, že telefon je v dosahu 10 metru od
Bluetooth Speaker a neni mezi nimi žádná překážka.
Note:
Speaker se automaticky vypne po 2min neúspěšného připojení prosíme opakujte pak postup.

3,Připojení
Když se telefon připojil správně při vytáčení hovoru prosíme zvolte si v možnosti při telefonování
možnost pro "AKAI BSW-3890" a pak byste měli mluvit už přes speaker.
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4,Funkčnosti speakeru
(1) Při přijímání hovoru prosíme stiskněte multi-funkční tlačítko na speakerovy a pak je hovor
automaticky spuštěn a můžete mluvit.
(2) podržení hovoru třeba jen krátce stisknout multi-funkční tlačítko a pak je hovor přidržen.
(3) Při zpětném volání prosíme držte multifunkční tlačítko na 3 sekundy a poslední hovor se začne
automaticky vytáčet.
(4) Znovu vytáčení krátce třeba stisknout multi-funkční tlačítko 2 krát po sobě a pak se začne
vytáčení.
(5) Volume Control
Stiskněte Volume - (-) nebo Volume + (+) Speaker Vám odpoví zda je na maximum nebo
minimum hlasitost.
(6) Mluvící status změna
Hands-free mode směňte na telefonní mode (osobní konverzace): stiskněte (+) tlačátko a držte jej
2 sekundy stisknuté pro osobní konverzaci. B telefonní mode (osobní konverzace) směňte na
Hands-free mode: stisknutím (+) tlačítka pro 2 sekundy a budete mít zase hands-free mode.

5,Simulace dvou zařízení
Jsou zde dvě možnosti pro spuštění-napojení.
A.Keď se už jednou telefon 1 připojil uslyšíte "Phone 1 connected" Krátce stiskněte tlačítko
Multi-funkční klíč pro zahájení kroků pro 2 telefon.
B.Keď se první telefon již připojil tak pak vypněte jeho Bluetooh připojení (velmi důležitý krok),
pak stiskněte Multi-funkční klíč a držte jej 6 sekund stisknuté až dokdy LED indicator nezačne
blikat různými barvami, pak je speaker připraven na napojení druhého telefonu.
(1) Nyní prosíme následujte postupy tak jako při prvním telefonu "Phone 1 connected"
(2) Když se druhý telefon připojí úspěšně, prosíme zapněte si Bluetooth na telefonu 1 a prosíme
vyberte si připojení na AKAI BSW-3890. Nyní jsou oba telefony připojeny a funkční.

6,Volanie pro 2 telefon
Telefon 1 má autorizovaný přístup k speaker jako telefon 2.
(1) Hlasové volání: krátce stiskněte Multi-funkční tlačítko a začnete hovor.
(2) Znovu vytáčení krátce stiskněte 2 krát po sobě multi-funkční tlačítko.
Note:
V duálním připojení se automaticky druhý telefon odpojí od zařízení když na druhém právě
probíhá hovor.

7, Znovu přehrání nového tel. čísla
(1) Ujistěte se že speaker je ve stand-by módu.
(2) Dlouho držte multi-funkční tlačítko pro znovu připojení nového čísla.
Nyní telefon 1 a jeho číslo bude převedeny na nové tel. číslo.
(3) stiskněte Volume - (-) aleebo Volume + (+) tlačítko s držte pokedy Speakerphone se nevypne a
nyní zapněte a produkt se restartoval na základní stav.
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9,Bezpečí
(1)Prosíme naučte sa najprv narábať s príslušenstvom a pri śoférovaní budte opatrný.
(2)Držte prístroj ďalej od detí.
(3)Nepoužívajte zariadenia ak je nejako poškodené.

Návod k použití : http://akai-atd.com/

