
Blinc-2A 

Zasilanie 

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'power' przez przynajmniej 2 sekundy, aby włączyć. Niebieski LED 

włączy się i będzie można usłyszeć narastający sygnał dźwiękowy. 

Wyłączenie 

Naciśnij przyciski 'zasilanie' i 'telefon' jednocześnie na 2 sekundy, czerwony led zaświeci się na około 

sekundę, po czym zgaśnie zupełnie i usłyszysz komunikat 'Power off' 

Parowanie z telefonem 

Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone.  Naciśnij przycisk 'power' przez przynajmniej 5 

sekund, dopóki czerwona i niebieska dioda zacznie migać, w głośniku będzie można usłyszeć 

komunikat 'pairing' . Włącz bluetooth na swoim urządzeniu. Telefon powinien wyszukiwać pobliskie 

urządzenia bluetooth, gdy znajdzie urządzenie o nazwie 'BLUETOOTH HELMET' połącz się z nim. Gdy 

urządzenia się sparują i będą gotowe do użytku w słuchawce usłyszysz komunikat 'pairing sucesfull' . 

Gdy urządzenia sparują się pomyślnie, diody zmienią się z migających niebieskiej i czerwoneej na 

świecącą niebieską. 

Jeżeli do sparowania potrzebny jest kod pin należy wpisać '0000'. Jeśli Blinc-A2 został już połączony z 

telefonem, to połączy się z nim ponownie przy każdym włączeniu. 

Parowanie z kolejnym urządzeniem bluetooth lub telefonem 

Multipoint bluetooth pozwala Blinc-2A na połączenie się z dwoma urządzeniami w tym samym czasie. 

Możesz sparować, pierwsze i drugie urządzenie postępując zgodnie z krokami w 'parowanie z 

telefonem' . 

Po sparowaniu drugiego urządzenia, wybierz Blinc-2A na liście urządzeń w pierwszym urządzeniu. 

Gdy pierwsze urządzenie potwierdzi sparowanie i gotowość do użycia, Blinc-2A będzie dostępny na 

obu urządzeniach.  

Intercom 

Blinc-2A może być sparowany z kolejnym zestawem głośno mówiącym. 

1. Włącz oba zestawy Blinc-2A (a i b) które chcesz ze sobą sparować 

2. Przytrzymaj przycisk 'power' na obu urządzeniach przez 2 sekundy do czasu aż diody zaczną 

na zmianę błyskać czerwona i niebieska. Usłyszysz komunikat 'pairing'  

3. Naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie (obojętne którym) usłyszysz komunikat 'Searching'. 

Poczekaj aż diody obu intercomów zaświecą się na niebiesko i połączenie zostanie 

automatycznie nawiązane. Gdy usłyszysz komunikat 'pairing successful', procedura będzie 

zakończona. 

Jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu dwóch minut, zestawy przejdą w tryb oczekiwania.  

By użyć intercomu naciśnij 'power' w tylko jednym zestawie. Usłyszysz komunikat 'intercom 

connected', jeśli naciśniesz 'power' w obu zestawach nic się nie wydarzy.  

 



 

Połączenie z telefonem 

Blinc-2A połączy się automatycznie, gdy zostanie włączony. Jeśli Blinc-2A jest włączony możesz 

nacisnąć przycisk 'phone', aby połączyć się z telefonem. 

Komendy głosowe 

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 'phone' przez 2 sekundy w trybie gotowości, rozpocznie to komendy 

głosowe na telefonie 

Odbieranie rozmowy 

Naciśnij przycisk 'phone' lub odczekaj 8 sekund by Blinc-2A automatycznie odebrał rozmowę 

Odrzucenie rozmowy 

Naciśnij przycisk 'phone' dwa razy by odrzucić połączenie, usłyszysz komunikat 'call rejected' 

Zakończenie rozmowy 

By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'phone' podczas połączenia. Usłyszysz komunikat 'call 

terminated' 

Start/stop muzyki  

By odtworzyć lub zatrzymać muzykę, naciśnij po prostu 'phone' w trybie gotowości. 

Przewiń, cofnij utwór 

Podczas odtwarzania muzyki przytrzymaj przycisk 'phone' przez ok 2 sekundy, możesz przekręcić 

przycisk 'phone' by przewijać lub cofać utwory. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przewinie 

utwór do przodu, zgodnie z ruchem wskazówek cofnie utwór.  

Rozpoczynanie i kończenie rozmowy intercom 

1. Rozmowę zaczyna się poprzez wciśnięcie przycisku 'power'  

2. By zakończyć rozmowę naciśnij przycisk 'power'  

Dostosowanie głośności 

Można dostosować głośność rozmowy intercom, muzykę i rozmowy telefoniczne. Przeciwnie do ruchu 

wskazówek zegara zwiększ głośność, zgodnie zmniejszy.  

Podczas rozmowy mikrofon wyłącza się automatycznie po 5 sekundach, gdy nie mówisz. Włącza się 

ponownie, gdy zaczynasz mówić. 

Sparowanie z BL300 

Naciśnij przycisk 'phone' przez ok 7 sekund, dopóki niebieska dioda nie przestanie świecić w trybie 

gotowości. Dokończ parowanie na ET300 

 

 

 



 

 

Kontrola bezprzewodowa za pomocą BL300 

Przyciśnij szary przycisk by odtworzyć muzykę w swoim telefonie. Wciśnij ponownie by zatrzymać 

muzykę.  

Naciśnij dwa razy zielony przycisk, gdy blinc-2A jest w trybie gotowości by rozpocząć połączenie. 

Gdy ktoś do Ciebie dzwoni możesz nacisnąć zielony przycisk by odebrać. 

Naciśnij zielony przycisk podczas rozmowy by ją zakończyć. 

Głosowe komunikaty o stanie naładowania baterii 

Gdy wyłączysz urządzenie, naciśnij 'power' przez jedną sekundę by usłyszeć komunikat o stanie 

naładowania baterii. 

'Battery full' - 70/100% 

'Battery fifty percent' - 30/70% 

'Battery low' 00/30% 

Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii 

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, czerwona dioda zapali się co 30 sekund. Dodatkowo będzie 

powtarzany komunikat 'battery low' 

Ładowanie Blinc-2A 

By naładować urządzenie podłącz je za pomocą USB do komputera, lub gniazdka. Gdy urządzenie jest 

ładowane świeci się czerwona dioda, po naładowaniu gaśnie. Urządzenie ładuje się ok 3 godzin. 

Aktualizacje oprogramowania 

Wszyscy posiadacze Blinc-2A mają dostęp do najnowszych aktualizacji. 

Resetowanie urządzenia 

Naciśnij przycisk 'reset' by zresetować. 

 


