TELEFONICZNA PRZYSTAWKA BLUETOOTH
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
INFORMACJA WSTĘPNA :
Telefoniczna Przystawka B luetooth ( TPB ) podłączona do stacjonarnego telefonu,
umożliwia rozmowę telefoniczną przy korzystaniu z słuchawki bezprzewodowej
bluetooth. Więcej, umożliwia też prowadzen ie rozmów internetowych ( VoIP ) poprzez
podłączenie audio z komputera do tej przystawki. Dzięki tej przystawce możesz cieszyć
się swobodą twoich rąk w komunikacji na odległość.
Urządzenie posiada kontrolny wyświetlacz 7 -mio diodowy.
Można też parować urządzenie z innymi urządzeniami.
ZESTAW ZAWIERA :
1. Telefoniczna przystawka bluetooth ( tel. Bluetooth adapter )
2. Telefoniczny kabel połączeniowy ( 1 szt ).
3. Połączeniowy kabel audio ( 1 szt )
4. Zasilacz ( 1 szt )
5. Instrukcja obsługi.
OPIS BUDOWY :

1. Sygnalizator diodowy
3. Przycisk parowania
5. Wł / Wył. Dzwonka
7. Mini USB DC wejście
9. Wyjście do telefonu

2. Wyświetlacz diodowy
4. Przycisk zatwierdzający
6. Przycisk restart
8. Wejście linii telefonicznej
10. Wejście audio ( bananowe )

INSTALACJA :
Połączenie TPB do twojego telefonu :
1. Połącz jedną końcówkę kabla telefonicznego do gniazda telefonicznego a drugą
końcówkę do gniazda 8 ( rys ).

2.

Połącz jedną końcówkę kabla telefonicznego do gniazda 9, a drugą do wejścia
linii w twoim telefonie.

Połączenie TPB z twoim komputerem
1. Podłącz końcówkę czarną kabla audio do gniazda 10
2. Podłącz pomarańczową końcówkę kabla audio do gniazda mikrofonu twojego
komputera
3. Podłącz zieloną końcówkę kabla audio do gni azda słuchawek ( lub głośników )
twojego komputera
Podłączenie TPB :
1. Podłącz końcówkę zasilacza do gniazda 7
2. Podłącz zasilacz do gniazda prądowego ( 220V - 50 Hz )
Parowanie TPB
Jeżeli chcesz by TPB współpracowało z twoją słuchawką bluetooth , musisz wpierw
parować te urządzenia. TPB jest zaprogramowana do przyjęcia kody PIN : 0000 ; 1234 ;
6666; 8888. Musisz znać PIN twojej słuchawki ( patrz na instrukcję twojej słuchawki ).
Jeżeli kod PIN twojej słuchawki jest jeden z nich, postępuj jak poniżej :
1. Ustaw twoją słuchawkę w trybie parowania
2. Naciśnij przycisk 3 na 2 sek i zobaczysz szybko migające diody. Właśnie TPB
próbuje się połączyć z twoją słuchawką.
Uwaga : w niektórych przypadkach może to zająć do 2 minut.
3. Kiedy urządzenia zostały sukcesywnie sparowa ne dioda 1 będzie migać 2 razy
na każdą sekundę. Jeżeli parowanie nieudane, powtórz czynności powyżej.
Uwaga : Jeżeli chcesz parować TPB w stanie połączonym z inną słuchawką, naciśnij
równocześnie przyciski 3 i 4 by wylogować TPB od poprzedniej słuchawki.
Jeżeli kod PIN twojej słuchawki jest inny niż zaprogramowane w TPB, postępuj jak
poniżej. (Np. twoja słuchawka ma kod 5678 )
1. Ustaw słuchawkę w trybie parowania
2. Naciśnij przyciski 3, 4 równocześnie, wyświetlacz pokazuje ”0” najpierw.
3. Wprowadzaj pierwszą cy frę PIN-u twojej słuchawki ( czy li cyfrę 5 ) Naciskając
5 razy przycisk 3, i wyświetlacz pokazuje ”5” .
4. Naciskaj na przycisk 4 ( enter ) i wyświetlacz pokazuje ”0” znów
5. Wprowadź następną cyfrę ”6”kodu PIN naciskając 6 razy przycisk 3
wyświetlacz pokazuje ”6”
6. Naciśnij przycisk 4 ( enter ) by zatwierdzić i wyświetlacz pokazuje ”0”
7. Wprowadź następną cyfrę ” 7” kodu PIN naciskając 7 razy przycisk 3
wyświetlacz pokazuje ” 7”
8. Naciśnij przycisk 4 ( enter ) by zatwierdzić i wyświetlacz pokazuje ”0”
9. Wprowadź następną cyfrę ”8”kodu PIN naciskając 8 razy przycisk 3
wyświetlacz pokazuje ” 8”
10. Naciśnij przycisk 4 ( enter ) i TPB będzie próbował łączyć się z twoją
słuchawką z wpisanym kodem ”5678”. Kiedy urządzenia będą parowane
sukcesywnie, dioda 1 na TPB będzie migać 2 raz y na sekundę.

UŻYWANIE TPB DO ROZMÓW TELEFONICZNYCH :
Jeżeli twoja słuchawka bluetooth jest połączona z TPB, może odbierać rozmowę
przychodzącą naciskając na przycisk MFB na twojej słuchawce, lub naciskając jeszcze
raz by zakończyć.
Uwaga :
1. Możesz też tradycyjnie odbierać rozmowę z twojego telefonu
2. Możesz włączyć, lub wyłączyć dzwonki na TPB wedle twoich upodobań.
UŻYWANIE TPB DO ROZMÓW INTERNETOWYCH ( VOIP )
TPB umożliwia również rozmowy internetowe ( np. na komunikatorach, typu Skype,
Gadu Gadu; MSN, Yahoo … lub telefonia internetowa ) przy użyciu słuchawki bluetooth
połączonej do TPB. Aby korzystać TPB do tych rozmów, należy postępować jak poniżej:
1. Upewnij się czy twoja słuchawka jest połączona z TPB
2. Przełączenie połączenia TPB z linii tel efonicznej do komputera :
 Naciśnij raz przycisk ” talk” (MFB) na stwojej słuchawce bluetooth.
Usłyszysz sygnał wybierania i dioda 1 na TPB zaświeci.
 Naciśnij jeszcze raz przycisk ”talk” (MFB) na twojej słuchawce. Dioda
1 na TPB będzie migać 2 razy co 3 sek undy.
 Naciśnij trzeci raz przycisk ”talk” (MFB). Dioda 1 na TPB zaświeci
znowu, i następuje połączenie głosowe między komputerem a TPB i
słuchawką bluetooth. Teraz już możesz prowadzić rozmowy
internetowe przy użyciu słuchawki bluetooth.
Uwaga : Jeżeli chcesz powrócić do połączeń telefonicznych, naciśnij na przycisk ”talk”
(MFB) na twojej słuchawce by zawiesić rozmowy przez komputer i postępuj jak w
punkcie 2.
Sygnalizacja świetlna diody 1 i jej znaczenie :
Tryb pracy diody 1 :
sygna lizacja :
 Miga raz na 3 sek.
• TPB jest włączona
 Miga raz na sek.
• Tryb parowania
 Miga 2 razy na sek.
• Urządzenia połączone
 Miga 5 razy na sek.
• Rozmowa przychodząca
 Świeci
• W trakcie rozmowy
Sparowane połączenie z dodatkowymi urządzeniami :
TPB może przechowywać informacje do 8 różnych sparowanych słuchawek bluetooth.
Jeżeli chcesz parować do TPB więcej niż jedną słuchawkę, należy parować jedną po
drugiej – lecz maksymalnie można parować do 8 słuchawek
Informacje o słuchawkach sparowanych są przechowywane w pamięci TPB na ” liście
sparowanych słuchawek ” w kolejności chronologicznej. Jeżeli próbujesz parować więcej
niż 8 słuchawek, wówczas pierwsza sparowana słuchawka zostanie usunięta z listy.
Każda z 8 słuchawek na liście może inicjować sparow ane połączenie z TPB kiedy TPB
jest w stanie wolnym.

Po włączeniu zasilania TPB automatycznie inicuje połączenie z ostatnią połączoną
słuchawką. Kiedy jest rozmowa przychodząca będzie automatycznie próbowała łączyć
się z ostatnią połączoną słuchawką przed przechodzeniem w stan wolny
Uwaga : W przypadku braku połączenia, możesz ręcznie połączyć TPB z słuchawką
poprzez naciśnięcie na przycisk ”enter” 4.
GWARANCJA I SERWIS :
1. DAMI PHPU gwarantuje, że produkt jest wolny o d wad materiałowych jak i
usterek technicznych. Gwarancja ta obowiązuje przez 1 rok od daty zakupu.
2. Konsument ma prawo do 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. (wg
przepisów i prawa RP)
3. Gwarancją nie są objęte:
 Uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termi czne,
 Uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z
instrukcją przechowywania, instalowania i użytkowania (w tym
zastosowanie nieprawidłowych baterii, odwrotne ich instalowanie i wylanie)
 Uszkodzenia wynikające z samowolnych napraw, przer óbek lub zmian.
4. Data zakupu na gwarancji oraz dowód zakupu są podstawą do
egzekwowania gwarancji.
5. Sprzęt uszkodzony powinien być dostarczony/przesłany do serwisu w
fabrycznym opakowaniu.
6. Do opakowania proszę dołączyć dokładny op is uszkodzenia oraz adres
reklamującego. Adres mailowy ułatwia kontakt.
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Importer :
DAMI PHPU
ul. Niska 1E/14
81-646 Gdynia

Service :
DAMI PHPU
Biuro Obsługi Klienta
ul. Jana z Kolna 24/26
81-351 Gdynia

www.freezone.net.pl

Kontakt :
tel. +48 501 085 468
fax +48 58 783 51 07
damiphpu@gmail.com

