BSW-3890 User Manual
1. Wygląd i funkcje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Głośnik
Włączanie / Wyłączanie
Mikrofon
Dioda LED
Przycisk wielofunkcyjny
Zmniejszenie głośności
Zwiększenie głośności
Gniazdo ładowania

2. Parowanie urządzenia
Przed użyciem proszę sparować telefon z włączoną funkcją Bluetooth z urządzeniem, które
obsługuje jednocześnie dwa telefony. Jeśli planują Państwo podłączyć jeden telefon, wystarczy
dokonać jednorazowej procedury parowania. W przypadku dwóch urządzeń, należy ją powtórzyć
dla drugiego urządzenia. Poniżej instrukcja parowania:
(1) Dystans pomiędzy parowanymi urządzeniami powinien być mniejszy niż 1 metr.
(2) Włącz urządzenie.
(3) Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund, aby pojawił się dźwięk sygnalizujący
parowanie oraz dioda LED będzie migać na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim.
Urządzenie jest gotowe do parowania, o czym poinformuje komunikat głosowy.
(4) Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie w trybie wyszukiwania (instrukcja obsługi telefonu).
(5) Wybierz “AKAI BSW-3890” z listy.
(6) Wpisz kod “0000” i naciśnij “Potwierdź”. Głośnik przejdzie w tryb czuwania i dioda LED
będzie migała co 3 sekundy do momentu nawiązania połączenia.
(7) Upewnij się, że głośnik i telefon znajdują się w odległości 10 metrów bez odgradzających ich
przeszkód. Funkcja głośnomówiąca jest aktywna.
Uwaga:
Głośnik wyłączy się automatycznie po upływie 2 minut w przypadku nieudanej próby parowania.
Proszę wówczas powtórzyć powyższe kroki.
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3. Połączenie telefonu z głośnikiem
Głośnik będzie połączony z telefonem po udanej procedurze parowania. Przed próbą połączenia
telefon wskaże ikonę urządzenia, proszę wybrać z listy “AKAI BSW-3890 ”.

4. Obsługa głośnika
(1) Odbiór połączeń
Podczas połączenia przychodzącego głośnik zadzwoni informując o połączeniu. Przyciskiem
wielofunkcyjnym odbierzesz połączenie.
(2) Rozłączanie
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie.
(3) Odrzucanie połączeń
Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.
(4) Wybór ostatniego numeru
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny dwukrotnie w trybie czuwania, aby wybrać ostatni numer.
(5) Wybieranie głosowe
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny w trybie czuwania, po usłyszeniu krótkiego sygnału
dźwiękowego wybierz nazwę kontaktu.
Uwaga:
Proszę upewnić się, że telefon wspiera funkcję wybierania głosowego.
(6) Regulacja głośności
Naciśnij przycisk VOL- lub VOL+, aby ustawić poziom głośności. Urządzenie poinformuje o
osiągnięciu minimalnego i maksymalnego zakresu.
(7) Zmiana statusu połączenia
Tryb głośnomówiący można przełączyć w tryb rozmowy prywatnej. W tym celu przytrzymaj
przycisk VOL+ (+) przez 2 sekundy. Aby powrócić w tryb głośnomówiący ponownie przytrzymaj
przycisk VOL+ (+) przez 2 sekundy.

5. Parowanie dwóch telefonów
Dostępne są 2 metody aktywacji funkcji.
A. Po sparowaniu pierwszego telefonu usłyszysz komunikat “Telefon 1 połączony”. Naciśnij
przycisk wielofunkcyjny, aby rozpocząć parowanie drugiego telefonu.
B. Po sparowaniu pierwszego telefonu wyłącz w nim Bluetooth (bardzo ważny krok) i
przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund do momentu, gdy dioda LED zacznie migać
naprzemiennie w różnych kolorach. Głośnik jest gotowy do sparowania z drugim telefonem..

(1) Proszę postępować zgodnie z procedurą parowania, aby sparować pierwszy telefon.
(2) Po sparowaniu drugiego telefonu, proszę włączyć Bluetooth w pierwszym telefonie i wybrać
“Połącz” w momencie pojawienia się komunikatu “Połączyć AKAI BSW-3890?”. Teraz głośnik
obsługuje jednocześnie oba telefony.
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6. Korzystanie z drugiego telefonu
Pierwszy telefon posiada priorytetowy status dostępu przed drugim telefonem.
(1) Połączenie głosowe: naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby aktywować funkcję wybierania
głosowego.
(2) Ponowne wybieranie: naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby wybrać ostatni numer.
Uwaga:
W trybie działania dwóch telefonów, jeden telefon będzie automatycznie rozłączony, gdy trwa
połączenie na innym. Po zakończeniu rozmowy nastąpi ponowne podłączenie.

7. Nowy numer telefoniczny
(1) Upewnij się, że głośnik jest w trybie czuwania.
(2) Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby aktywować wyszukiwanie nowego numeru. Nowy
numer zastąpi dotychczas przypisany jako pierwszy.
(3) Przytrzymaj przycisk VOL- (-) lub VOL+ (+) przez 5 sekund, aż głośnik się wyłączy.
Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych (brak sparowanych urządzeń).

8. Bezpieczeństwo
(1) Proszę zapoznać się z krajowymi przepisami odnośnie korzystania z urządzeń
głośnomówiących w samochodzie.
(2) Proszę przechowywać urządzenie z dala od dzieci.
(3) Proszę wyłączyć sprzęt w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych, bądź
łączności bezprzewodowej jest zakazane.

Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji obsługi przygotowanej
w formacie PDF na stronie internetowej http://akai-atd.com

