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ALBRECHT BPA 200  

Drótnélküli adapter kézi rádiókhoz használati utasítás 

 
Rendszerkövetelmények:  
 
A fejhallgatónak támogatnia kell a Bluetooth Standard Headset Protokolt. (Handsfree Protokol nem 
mőködtethetı). Olvassa a fejhallgató kézikönyvét.  
 
Doboz tartalma: -BPA 200 bluetooth-adapter beépített Li-Ion akkuval 

              -220V-os speciális fali töltı  
 -Összekötı kábel rádióhoz 
 -Vízmentes házba épített PTT gomb 
 

Megjegyzések: -Csak az eredeti fali töltıt használja! 
            -Soha ne bontsa szét az adaptert vagy a fali töltıt! Balesetveszély! 

 
Akku töltése:  
 
A fali töltı 1.5-2 óra feltölti: -Piros LED villog töltés folyamatban. 

        -Piros LED világit töltés befejezıdött. 
 

Használat alatt, amikor a piros LED fel-fel villan: Újra tölteni! 
 
Be és Ki kapcsolás/Párosítás: Az adapteren a kisebbik gomb.  
 
Bekapcsolás: -Nyomja több mint 3 másodpercig 

         -Zöld LED sőrőn villog. 
 

Készenléti mód: -Zöld LED ritkábban villog. 
 

Kikapcsolás: -Nyomja több mint 3 másodpercig.  
                      -Piros LED villog. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Kft. 

 

1089 Budapest, Elnök u. 1. 
 

 

 

Cégjegyzékszám: CG. 01-09-661564, Nyilvántartó Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság 
  

Tel: 459-8050  
Fax: 210-1757 

 

Internet: www.dnd.hu 
E-mail: dnd@dnd.hu 

 

 

Kapcsolódás Bluetooth fejhallgatóhoz. (Párosítás) 
 

1. Feltöltött adaptert kapcsolja be. 
2. Tartsa nyomva a kisebbik gombot legalább 6 másodpercig. Az elsı 3 másodperc után zölden villog a 

további 3 másodperc után piros és zöld LED-ek felváltva villognak. 
3. Ekkor az adapter párkeresı módba kapcsol, 45 másodperc áll rendelkezésre, hogy a sisak 

fejhallgatónál is elindítsák a párkeresı módot. 
4. A feltöltött fejhallgatót is kapcsolja be és állítsa párkeresı módba. /Olvassa el a fejhallgató kézi 

könyvet/ A legtöbb fejhallgató a LED gyorsabb villogásával jelzi a párkeresı módot. Ha a 
páralkotás megtörtént a villogás megáll és az eszköz készenlét módban marad.  
A BPA 200 adapter felismeri a PIN 1234, 1111 vagy a 0000 kódokat is.  
Némely fejhallgató eltérı protokollt használhat. Ilyen esetben a fejhallgatónál kezdje a párkeresı 
módot. 
 

Ha a BPA 200 adaptert navigátorral párosítja, Pl.: Garmin zümo, a párosítást kezdje a navigátornál.  
Mobiltelefonként fogja felismerni. PIN kód legyen 1234 
 
Kézi rádió használata: 
 

1. Csatlakoztassa az adapter kábelét. 
2. Állítson közepes hangerıt. 
3. Ne legyen az adapter az antenna közelében. 
4. Párosítás után az adapter készenlétben zöld LED 2 másodpercenként villan. 
5. Fejhallgatót kapcsolja készenlét módból „TALK” vagy „CALL” módba kézikönyv szerint, mint ha 

egy telefonbeszélgetést kapcsolna. Zöld LED világit. 
6. Rádión a monitor gomb megnyomása mellett állítsa be a hangerıt.  
7. Rádiókapcsolathoz adáskor nyomja az adapteren a nagyobbik (PTT) gombot. Vételkor engedje el. 

 
A fejhallgatón a „TALK” vagy „CALL” gombot lenyomásával a Bluetooth kapcsolat megszakad. Az adapter 
készenléti módba kapcsol.  
Ha nem akarja használni mindkét eszközt, kapcsolja ki.  
 
Fontos megjegyzés: 
 

1. Rádiókapcsolathoz a „TALK”/”CALL” gombnak bekapcsolva kell lennie folyamatosan. 
2. Adásra a „PTT”gombot használja. 
3. „VOX” funkció nem lehetséges.  
4. Használat elıtt mindig töltse fel az adaptert és a fejhallgatót. /Önkisülés/. 

 
Újra indítás /Reset/ és /vagy párosítás másik eszközhöz: 
 
Erre szükség van, ha a párosítás nem volt sikeres. Ekkor kapcsolja ki mindkét eszközt és kezdje újra a 
párosítást. Általában mindkét eszköz memóriában ırzi a párja adatait, tehát a következı használatnál nem 
kell párosítani. 
Ha pl.: GSM telefon volt elızıleg a fejhallgató párja akkor újra párosítás szükséges. 
 
BPA 200 adapter hatótáv: kb. 10m 
                          Készenlét: kb. 8nap 
                         Beszéd idı: kb. 10óra 


