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Specyfikacja

• Wbudowana ładowarka solarna (w zestawie przyssawki 
do mocowania na szybie)
• Bluetooth: 4.0 CSR BC8
• Zasięg do 10 m
• Czas rozmów do 15h
• Czas czuwania do 1000h (41dni)
• Rozpoznawanie mowy - powiedz „YES” aby odebrać po-
łączenie, powiedz „NO” aby je rozłączyć. Rozpoznawanie 
komend głosowych skonfigurowanych w telefonie.
• Łatwe przełączanie pomiędzy trybami rozmowy (zestaw, 
telefon)
• Wbudowany wysokiej jakości głośnik
• Wbudowana bateria 600 mAh Li-Poly
• Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch telefonów
• Automatyczne, ponowne łączenie z telefonem
• Redukcja odgłosów otoczenia
• Automatyczne wyłączenie po 10 min bez podłączenia te-
lefonu
• Ponowne wybieranie ostatniego numeru jednym przyci-
skiem.
• Regulacja głośności
• Dioda sygnalizacyjna LED
• Wykończony rubber plastic
• W zestawie 2 mocowania, ładowarka samochodowa oraz 
kabel USB.

Uwaga: Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiado-
mienia.
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Głośnik

Przycisk 
wielofunkcyjny

Głośność +
Przycisk zmiany trybu

Gniazdo ładowania

Opis

Mikrofon

Głośność -

Panel solarny
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Włączenie / wyłączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać 
przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sekundy (do momen-
tu usłyszenia sygnału dźwiękowego). Aby wyłączyć urzą-
dzenie, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk 
wielofunkcyjny przez około 3 sekundy.

Parowanie urządzeń

1. Należy umieścić oba urządzenia w odległości nie więk-
szej niż 1 metr od siebie.
2. Należy upewnić się, że zestaw głośnomówiący jest wy-
łączony.
3. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyj-
ny przez około 6 sekund (do momentu usłyszenia sygnału 
„Pairing”). W trybie parowania wskaźnik LED miga na prze-
mian na kolor czerwony/niebieski.  
4. Należy włączyć funkcję Bluetooth na telefonie i urucho-
mić wyszukiwanie nowych urządzeń (patrz instrukcja ob-
sługi telefonu).
5. Z listy dostępnych urządzeń należy wybrać „ALD68”.
6. W razie potrzeby, należy podać kod „0000”. O popraw-
nym sparowaniu urządzeń  informuje komunikat „Phone 1 
connected” oraz niebieska dioda migająca co 3 sekundy.
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Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie PY0013 jest 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi po-
stanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do po-
brania na stronie www.lechpol.eu



www.peiying.pl


