
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH 3.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Zestaw głośnomówiący bluetooth do samochodu pozwala wygodnie i bezpiecznie 
prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy autem i unikać ewentualnych 
mandatów.
 
2. Instalacja & obsługa

1. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB lub gniazdka zapalniczki w 
samochodzie.

2. Uruchom za pomocą przycisku ON/OFF znajdującego z boku urządzenia.
3. Przytrzymaj przycisk  
4. W telefonie Bluetooth wybierz opcję wykrywania urządzenia zestawu

głośnomówiącego Bluetooth.
5. Po wykryciu przez telefon zestawu bluetooth połącz się z nim  (jeżeli będzie 

potrzebny kod PIN to pisz 0000 (4 zera)).
6. Zamocuj zestaw głośnomówiący w dyskretny i wygodny sposób do osłony

przeciwsłonecznej.
7. Aby odebrać nadchodzące połączenie należy nacisnąć przycisk słuchawki, w 

telefonie aby je zakończyć – ponownie nacisnąć przycisk słuchawki. 
8. Aby zmienić głośność naciśnij w trakcie rozmowy przyciski + i -.
9. Aby sparować telefony, należy przez dłuższy czas przytrzymać przycisk Multi 

function key (przycisk z grafiką głowy człowieka), aż do usłyszenia komendy 
głosowej, następnie połączyć się za pomocą telefonów, kończymy przyciskając
krótko ten sam przycisk.

3. Specyfikacja

• Bluetooth: 3.0 + EDR
• Zasięg urządzenia: 10 metrów 
• System eliminacji szumów i echa 
• Automatyczne wyłączenie po 10 min braku połączenia z telefonem 
• Obsługa Voice dialling (komendy zapisane w telefonie) 
• Bateria litowo-jonowa (wbudowana)
• Pobór energii: 1W 
• Czas rozmów: 17 godzin 
• Czas czuwania: 1000 godzin 
• Czas ładowania 3h
• Sygnalizacja słabej baterii: tak 

• Ładowanie: przez USB i ładowarkę samochodową
• Poziom zniekształceń: <0,1% 
• Wymiary: 12x5,4x2cm
• SNR: >90dB 

W zestawie:

• Urządzenie głośnomówiące Bluetooth
• Klips do mocowania
• Ładowarka samochodowa
• Kabel USB
• Instrukcja obsługi

4. Uwagi i środki ostrożności
• Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem 5V poprzez wbudowane 

gniazdo miniUSB.
• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia 

obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
• Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki.
• Nie używać zestawu w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie 

zakurzonym lub wilgotnym środowisku.

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY, Ltd oświadcza, że urządzenie AK271A jest zgodne z 
zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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