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Zestaw głośnomówiący Bluetrek SurfaceSound compact 
 

Instrukcja obsługi 
 
UWAGA!  
Przed pierwszym uŜyciem naleŜy naładować zestaw przez około 10 sek. bez 
przerywania. Ładować do momentu aŜ zgaśnie czerwona kontrolka LED.  
 
Wprowadzenie  
Zestaw Bluetrek jest wysokiej klasy zestawem głośnomówiącym przeznaczonym 
do uŜytku w samochodzie. Zestaw bazuje na technologii Bluetooth. Obsługuje 
protokół Bluetooth 1.2 oraz profile: Headset oraz Handsfree.  
 
Zestaw dysponuje funkcją Vocie Alert. Generator dźwięku informuje o 
wykonywanych operacjach, np: odrzucanie połączenia, konieczność naładowania 
akumulatora. Komunikaty są standardowe i fabrycznie nagrane. Funkcję tą moŜna 
aktywować lub wyłączyć (7 sek. naleŜy przytrzymać klawisz TALK i przycisnąć 
VOL-; urządzenie zostanie wyłączone i automatycznie sparowane).  
 
Opis przycisków  
 
TALK - (przycisk główny)  
 
VOL+  
VOL- 
 
MontaŜ zestawu 
 
JeŜeli zestaw uŜywany będzie w samochodzie naleŜy go umieścić na osłonie 
przeciwsłonecznej. Zestaw posiada specjalną klamrę umoŜliwiającą montaŜ.  
 
UŜycie słuchawki w rozmowach prywatnych  
 
Słuchawkę naleŜy podłączyć do zestawu do odpowiedniego gniazda.  
 
Ładowanie zestawu  
 

Wtyk ładowarki podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej. Ładowanie 
rozpocznie się automatycznie.  
 
Kabel ładowarki moŜna równieŜ podłączyć do gniazda USB w komputerze lub 
laptopie.  
 
Podczas ładowania zapali się kontrolka LED BLUETREK na czerwono. Po 
naładowaniu do pełna akumulatora kontrolka zgaśnie. Ładowanie trwa około 4 
godz.  
 
JeŜeli czerwona kontrola mruga w regularnych odstępach oznacza, to, Ŝe naleŜy 
naładować zestaw.  
 
WaŜne  
- JeŜeli zestaw jest naładowany nie będzie się palić czerwona kontrolka.  
 
- Aby zwiększyć Ŝywotność akumulatora naleŜy ładować go w momencie, gdy 
mruga kontrolka LED oznaczająca, Ŝe akumulator jest juŜ prawie pusty. 
Akumulator przygotowany jest na około 500 cykli ładowania.  
 
- JeŜeli zestaw nie będzie uŜywany przez dłuŜszy okres moŜe dojść do 
rozładowania akumulatora, wówczas naleŜy go ponownie naładować prze około 3 
lub 4 godz. JeŜeli zestaw będzie ładowany po dłuŜszej przerwie czerwona 
kontrolka LED moŜe zapalić się z opóźnieniem.  
 
- Nigdy nie naleŜy ładować zestawu dłuŜej niŜ 24 godz.  
 
- Nigdy nie naleŜy uŜywać innej ładowarki niŜ załączona do zestawu. 
 
Parowanie  
Przed uŜyciem zestawu Bluetrek naleŜy go sparować z telefonem.  
 
1. Tworzenie połączenia  
ZbliŜyć urządzenia do siebie na odległość nie większą niŜ 0,3 m. 
2. Włączyć telefon i wybrać tryb Bluetooth. (Szczegółowe informacje moŜna 
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu).  
3. Przy wyłączonym zestawie naleŜy przycisnąć klawisz TALK przez około 5 sek., 
a następnie na przycisk VOL+, do momentu aŜ kontrolka LED będzie mrugać na 
zamianę na czerwono i niebiesko. Proces będzie sygnalizowany dźwiękowo.  



4. JeŜeli telefon komórkowy nawiąŜe połączenie z telefonem, wówczas na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat BLUETREK COMPACT. Postępować 
zgodnie ze wskazówkami instrukcji obsługi telefonu. JeŜeli telefon zaŜąda pinu 
naleŜy podać następujący numer: 0000, a następnie kliknąć OK.  
 
JeŜeli połączenie zostało nawiązane, kontrolka będzie mrugać na niebiesko.  
 
JeŜeli podczas parowania zestawu prze około 5 min. nie podjęta zostanie Ŝadna 
akcja, proces zostanie przerwany.  
 
Włączenie i wyłączenie zestawu  
 
Włączenie zestawu  
 
                                            


