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ALBRECHT BPA 300
Rövidített használati utasítás
Doboz tartalma:
- BPA 300 bluetooth-adapter beépített Li-Ion akkuval
- 220V-os speciális fali töltő
- Nyitott vagy zárt sisak szett
- Használati utasítás
Akku töltése:
A fali töltő 2-4 óra alatt tölti fel az eszközt:
- piros LED világít töltés közben
- amikor a piros LED kialszik a töltés befejeződött
Amennyiben használat közben villogni kezd a piros LED az akku hamarosan lemerül,
tölteni kell!
Be és Ki kapcsolás:
Bekapcsolás: - nyomja 3 másodpercig a gombot
- egy zöld LED 3szor fog felvillanni
Készenléti mód: - a zöld LED ritkán, de folyamatosan villog.
Kikapcsolás: - nyomja ismét 3 másodpercig a gombot
- piros LED 3-at villan
Párosítás:
1. A párosítani kívánt eszközöket helyezze egymás közelébe.
2. Tartsa nyomva a gombot legalább 6 másodpercig. Az első 3 másodperc után zölden villog a további
3 másodperc után piros és zöld LED-ek felváltva villognak.
3. Ekkor az adapter párkereső módba kapcsol, 60 másodperc áll rendelkezésre, hogy a másik eszközön
is elindítsa a párkereső módot.
4. Amennyiben mobilhoz vagy navigációhoz szeretnénk csatlakoztatni a készüléket a fenti lépések után
előfordulhat, hogy az mobil eszköz egy kódot kér a párosításhoz, ebben az esetben a kód: 0000
5. Amennyiben a párosítás sikeres a mobil eszközök kiírják hogy a kapcsolat létrejött, az adapter pedig
vagy a bekapcsolt állapotot jelzi azaz ritkán de folyamatosan zölden villog vagy 3 mp-enként villan
kétszer a zöld LED.
Amennyiben a készüléket telefonnal és navigációval is szeretné párosítani akkor kezdje a telefon és a
navigáció párosításával, utána párosítsa az adaptert a navigációval. A készülékeket elég egyszer, az első
alkalommal párosítani, legközelebb automatikusan felismerik egymást.
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Kommunikáció:
Amennyiben a két eszköz már párosítva lett bekapcsolás után egyből csatlakoznak egymáshoz, beszéd
módba kapcsolnak az adapteren a LED ezt 3mp-enként három zöld villanással jelzi. Bizonyos eszközök
esetén szükség lehet az adapter gombjának egyszeri megnyomására, az adapterünk csak ez után kapcsol
beszéd módba.
Nem minden mobiltelefon támogatja a készülék összes funkcióját, ennek járjon utána a készülék gyártójánál.
Motoros használat esetén érdemes a mobilokon az automatikus hívásfogadást bekapcsolni, ebben az esetben
gombnyomás nélkül tudjuk fogadni a bejövő hívásokat.
A gyártó javaslata szerint telefonhíváskor inkább álljunk meg a motorral egy parkolóban és bonyolítsuk úgy
a hívásainkat!
Bejövő hívás esetén ha nincs bekapcsolva az automatikus hívásfogadás a telefonon akkor hallani fogjuk a
fejszetten keresztül, hogy csörög a telefon ekkor az adapter gombjának egyszeri gyors megnyomásával
tudjuk fogadni a hívást.
Amennyiben nem akarjuk fogadni a hívást abban az esetben a gombot 2mp hosszan kell megnyomnunk.
Hívás bontást szintén a gomb rövid megnyomásával tudjuk elérni.
Hívásindítás esetén teljesen normális módon kezdeményezzük a hívást, az automatikusan továbbítódni fog a
fejszettbe.
Hanghívásra is van lehetőség (amennyiben a telefon támogatja).
Az utolsó szám újrahívása (amennyiben a telefon támogatja) kétszer röviden nyomjuk meg az adapter
gombját.
Hívás visszairányítása a telefonra: hívás közben, ha 1,5mp-nél hosszabban megnyomjuk a gombot, akkor a
hívás visszakerül a telefonra, tehát a fejszetten keresztül nem fogunk tudni kommunikálni.
Hangerő szabályzás:
A hangerőt csak a csatlakoztatott eszközökön tudunk állítani (Mobiltelefon, navigáció, stb.).
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a DND Telecom Center Kft., mint importőr
(1089 Budapest, Elnök u. 1.) Cg. 01-09-661564
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék
ALBRECTH BPA 300 rádió berendezés megfelel a nemzetközi szabványnak, és teljesít
minden kötelező műszaki előírást a termékre nézve, beleértve az Európai Tanács
irányelveit, az európai szabványokat és a nemzeti frekvencia normatívákat.

-

EN 300 328 V 1.7.1
EN 301 489-01 V 1.8.1
EN 301 489-17 V 2.1.1
EN 60 950-1 : 2006

A készüléken minden alapvető vizsgálatot elvégeztek.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:
Alan Electronics GmbH
Daimlerstr.1 k
D – 63303 Dreieich

Budapest, 2013. április 22.

…………………………………
Csányi Sándor, Kereskedelmi igazgató
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