BSW-3890 Návod na použitie
1. Základné funkcie

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

5. Multi-funkčný klúč
6. Volume –
7.Volume +
8.Nabíjanie

2, Pripojenie na telefón
(1) Pred spustením sa treba ubezbečiť, že vzdialenosť medzi telefónom a teda Bluetooth
sihnálom nie je viac ako 10 meter.
(2)Zapni Bluetooth speaker
(3)Stlač a drž multifunkčný klúč 6 sekúnd pokedy neni počuť pípnutie a uvidíš LED indicator
modrou a červenou farbou. Teraz je produkt schopný fungovať a budete počuť slovo ako “Device
is ready for matching”
(4)Zapnite si Bluetooth na telefóne
(5) Vyberte si“AKAI BSW-3890”z listu pre Bluetooth pripojenie.
(6)Vstúpte do program a kód je “0000” potom treba stlačiť len že “Confirm” a po úspešnom
pripojení bude LED indicator len každé 3 sekundy blikať.
(7)Teraz chodte do menu vo vašom telefóne ale ubezbečte sa, že telefón je v dosahu 10 metra od
Bluetooth speakera a neni medzi nimi žiadna prekážka.
Note:
Speaker sa automaticky vypne po 2min neúspešného pripojenia prosíme opakujte potom postup.

3,Pripojenie
Keď sa telefón pripojil správne pri vytáčaní hovoru prosíme zvoľte si v možnosti pri telefonovaní
možnosť pre “AKAI BSW-3890” a potom by ste mali rozprávať už cez speaker.
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4,Fungovanie speakera
(1)Pri prijímaní hovoru prosíme stlačte multi-funkčné tlačítko na speakerovy a potom je hovor
automaticky spustený a môžete rozprávať.
(2)Podržania hovoru treba len krátko stlačiť multi-funkčné tlačítko a potom je hovor podržaný.
(3)Opätovný hovor prosíme držte multifunkčné tlačítko na 3 sekundy a posledný hovor sa začne
automaticky vytáčať.
(4)Znovu vytáčania krátko treba stlačiť multi-funkčné tlačítko 2 krát po sebe a potom sa začne
vytáčanie.
(6)Volume Control
Stlačte Volume-(-) alebo Volume+(+)Speaker Vám odpovie či je na maximum alebo minimum
hlasitosť.
(7)Hovoriaci status zmena
Hands-free mode premente na telefónny mode(osobná konverzácia):stlačte(+)tlačátko a držte ho 2
sekundy stlačené pre osobnú konverzáciu. B telefónny mode(osobná konverzácia)premente na
Hands-free mode:stlačením(+)tlačítka pre 2 sekundy a budete mať zase hands-free mode.

5,Simulácia pre 2 telefóny
Sú tu dve možnosti pre spustenie-napojenie.
A.Keď sa už raz telefón 1 pripojil budete počuť “Phone 1 connected” Krátko stlačte tlačítko
Multi-funkčný klúč pre začatie krokov pre 2 telefón.
B.Keď sa prvý telefón už pripojil tak potom vypnite jeho bluetooh pripojenie (veľmi dôležitý
krok),potom stlačte Multi-funkčný kľúč a držte ho 6 sekúnd stlačené až dokedy LED indicator
nezačne blikať rozličnými farbami, potom je speaker pripravený na napojenie druhého telefónu.

(1)Teraz prosíme nasledujte postupy tak ako pri prvom telefóne“Phone 1 connected”
(2)Keď sa druhý telefón pripojí úspešne, prosíme zapnite si Bluetooth na telefóne 1 a prosíme
vyberte si pripojenie na AKAI BSW-3890. Teraz sú oba telefóny pripojené a funkčné.

6,Volanie pre telefón 2
Telefón 1 má autorizovaný prístup k speaker ako telefón 2.
(1)Hlasový hovor: krátko stlačte Multi-funkčné tlačítko a začnete hovor.
(2)Znovu vytáčanie krátko stlačte 2 krát po sebe multi-funkčné tlačítko.
Note:
V duálnom pripojení sa automaticky druhý telefón odpojí od zariadenia keď na druhom práve
prebieha hovor.
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7,Znovu prehratie nového tel. čísla
(1)Uistite sa že speaker je v stand-by móde.
(2)Dlho držte multi-funkčné tlačítko pre znovu pripojenie nového čísla.
Teraz telefón 1 a jeho číslo bude pretransformované na nové tel. číslo.
(3)stlačte Volume-(-)aleebo Volume+(+)tlačítko s držte pokedy speakerphone sa nevypne a teraz
zapnite a produkt sa reštartoval na základný stav.

8,Bezpečnosť
(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.
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