BSW-3890 Használati utasítás
1. Megjelenés és funkciók

1: Hangszóró
2: Be-/Kikapcsolás
3: Mikrofon
4: LED jelzőfény
5: Multi-funkció gomb
6: VOL- hangerő csökkentése
7: VOL+ hangerő növelés
8: Töltőcsatlakozó

2, Mobiltelefon párosítás
Az elsődleges kéz nélküli funkció használatához kérjük, párosítsa a Bluetooth funkcióval
rendelkező készülékét a Bluetooth-kihangosítóval. Ez az eszköz két telefon egyidejű csatlakozását
is lehetővé teszi. Ha egy telefonhoz szeretné csatlakoztatni a készüléket, egy párosítási lépés
szükséges. Ha két telefonhoz szeretné csatlakoztatni, két párosítási lépés szükséges. Kérjük
kövesse a lenti utasításokat.
(1)Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-kihangosító és a telefonja között kevesebb mint 1
méter távolság van.
(2)Kapcsolja be a Bluetooth-kihangosítót
(3)Tartsa nyomva a Multi-funkió gombot 6 másodpercig, amíg nem hall egy hangjelet. Ekkor a
LED jelzőfény piros és kék szín között vált, ami azt jelenti, hogy a készülék párosításra készen áll,
eközben a “Device is ready for matching” hang hallható.
(4)Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t, hogy megkeresse a Bluetooth-kihangosítót (további
részletekért olvassa mobiltelefonja használati útmutatóját).
(5) Válassza az “AKAI BSW-3890”-t a listából.
(6)Üsse be az előre beállított jelszót: “0000” és válassza a megerősítés gombot. A Bluetooth
hangszóró készenléti állapotban lesz, minden harmadik másodpercben villanni fog a LED
jelzőfény a sikeres párosítás után.
(7)Lépjen mobileszköze főmenüjébe, és győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-kihangosító 10
méteren belül van a telefontól, akadályok nélkül. Ekkor a kéz nélküli funkció aktiválódik.
Megjegyzés:
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A Bluetooth-kihangosító kikapcsol 2 perc után, ha nem csatlakozik mobiltelefonhoz. Kérjük, ilyen
esetben ismételje meg a fent leírt lépéseket.

3,Mobiltelefon csatlakoztatása az eszközhöz
A Bluetooth-kihangosító csatlakoztatott állapotban lesz sikeres párosítás után. Mielőtt hívást
indítana, a telefonon megjelenik egy fülhallgató ikon. Válassza az “AKAI BSW-3890 ”-t a
listából.

4,Kihangosító működés
(1)Hívás fogadása
Bejövő hívásnál a készülék csörögni fog és a következő hangjelzést adja: “Mobile one has a call” .
A Multi-funkció gombbal fogadhatja a hívást.
(2)Hívás megszakítása
Röviden nyomja meg a Multi-funkció gombot.
(3)Hívás elutasítása
Bejövő hívásnál tartsa nyomva a Multi-funkció gombot 3 másodpercig a hívás elutasításához.
(4)Újratárcsázás
Nyomja meg röviden a Multi-funkció gombot készenléti állapotban 2-szer. A készülék
újratárcsázza az előző telefonszámot.
(5)Hangtárcsázás
Röviden nyomja meg a Multi-funkció gombot készenléti állapotban, hangjelzés után mondja be a
telefonkönyvől tárcsázni kívánt személy megnevezését.
Megjegyzés:
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefonja rendelkezik a hangtárcsázási funkcióval.
(6)Hangerő szabályzás
Nyomja meg a VOL- vagy VOL+ gombot, a hangerő beállításához. A készülék jelezni fogja a
maximum és minimum hangerőt.
(7)Hívás státusz váltása
A.) Kéz nélküli módban privát beszélgetéshez nyomja meg a (+) gombot és tartsa nyomvva 2
másodpercig. B.) Mobil telefon módban kéz nélküli módra váltáshoz nyomja hosszan a (+)
gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig.

5,Egyidejű dupla telefon párosítás
2 módszer van, hogy aktiváljuk ezt a funkciót.
A.) Amikor sikeresen csatlakoztatta az 1. telefont, a következő hangüzenet lesz hallható “Phone 1
connected” Röviden nyomja meg a Multi-funkció gombot, hogy megkezdje a 2. telefon
csatlakoztatását.
B.) Miután az 1. telefon sikeresen csatlakozott, kapcsolja ki Bluetooth kapcsolatát (nagyon fontos
lépés), és nyomja meg a Multi-funkció gombot, és tartsa nyomva 6 másodpercig. Ekkor a LED
jelzőfény különböző színeket vált, és készen áll a 2. telefon csatlakoztatására.
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(1)Most kérjük, kövesse az 1. telefonpárosítási lépéseket, amíg azt nem hallja, hogy az 1 telefon
csatlakoztatva.
(2)Miután a 2. telefont sikeresen csatlakoztatta, kérjük, kapcsolja be az 1. telefon Bluetooth
funkcióját, és csatlakozzon az AKAI BSW-3890-hez. Ekkor a kihangosító egyidejűleg csatlakozik
mindkét készülékhez.

6, 2. telefon hívása
Az 1. telefon prioritást élvez a 2. telefonhoz képest.
(1)Hangtárcsázáshoz nyomja meg a Multi-funkció gombot, hogy aktiválja a tárcsázás funkciót.
(2)Újratárcsázáshoz 2-szer röviden nyomja meg a Multi-funkció gombot.
Megjegyzés:
Dupla csatlakozási módban az egyik telefon automatikusan lecsatlakozik a kihangosítóról, amikor
a másik telefon hívás közben van, és újracsatlakozik a hívás után.

7,Új szám újrapárosítása
(1)Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-kihangosító készenléti üzemmódban van.
(2)Tartsa nyomva a Multi-funkció gombot, hogy aktiválja az új telefonszám párosítását.
Ekkor az első számot a készülék az új számra cseréli.
(3) Tartsa nyomva a VOL- vagy VOL+ gombot 5 másodpercig, amíg a kihangosító ki nem kapcsol.
Ekkor a készülék a gyári beállításokra áll vissza, nem lesz csatlakoztatva hozzá egy telefon sem.

8,Biztonság
(1)Kérjük, tájékozódjon, a helyi szabályokról mielőtt használni kezdi a készüléket, és
koncentráljon a biztonságos vezetésre miközben az eszközt autóban használja.
(2)Kérjük, a készüléket tartsa távol a gyerekektől.
(3)Soha ne használja a készüléket olyan területeken, ahol az elektromos eszközök vagy a vezeték
nélküli kommunikáció tiltott.

További információkért keresse fel weboldalunkat.
Az útmutató PDF formátumban is elérhető.

