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1. Ogólne funkcje 
Włączanie Długo nacisnąć „Pauza/Odtwarzanie”, do momentu, gdy 

kolejno zapalą się niebieska i czerwona kontrolka LED. 
Parowanie Jeżeli głośnik jest włączony, ten przycisk wprowadza stan 

automatyczny; jeśli wcześniej głośnik został podłączony do 
urządzenia, automatycznie zostanie połączone poprzednie 
urządzenie, w przeciwnym razie rozpocznie się tryb 
parowania. 

Wyłączanie Jeżeli urządzenie jest włączone, długo nacisnąć 
„Pauza/Odtwarzanie”, do momentu, gdy jednokrotnie 
mignie czerwona kontrolka LED, a następnie głośnik się 
wyłączy. 

Automatyczne 
wyłączanie 

Jeżeli urządzenie pracuje w trybie parowania, produkt 
automatycznie wyłączy się, jeśli nie zostanie podłączony 
do żadnego urządzenia w ciągu 5 minut. 

Ładowanie Podłączyć ładowarkę do portu urządzenia. (Pali się 
czerwona kontrolka LED). 

Odbieranie 
połączeń 

Krótko nacisnąć przycisk „Pauza/Odtwarzanie“ w celu 
odebrania połączenia przychodzącego. 

Kończenie 
rozmowy 

Krótko nacisnąć przycisk „Pauza/Odtwarzanie“, by 
zakończyć rozmowę. 

Drugie 
połączenie 

Jeżeli przychodzi drugie połączenie, krótko nacisnąć 
przycisk „Pauza/Odtwarzanie“, by je odebrać, długo 
nacisnąć przycisk „Pauza/Odtwarzanie“, by przełączać 
pomiędzy dwoma połączeniami; krótko nacisnąć 
„Pauza/Odtwarzanie“, by zakończyć bieżące połączenie.  

Odrzucanie 
połączenia 

Długo nacisnąć przycisk „Pauza/Odtwarzanie“, by odrzucić 
połączenie przychodzące. 

Podgłaśnianie Krótko nacisnąć przycisk „ ”, by podgłośnić. 

Ściszanie Krótko nacisnąć przycisk „ ”, by przyciszyć. 
Następne Krótko nacisnąć przycisk „ ”, by przejść do następnego 

pliku muzycznego. 
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Poprzednie Krótko nacisnąć przycisk „ ”, by przejść do poprzedniego 
pliku muzycznego. 

Odtwarzanie / 
Pauza 

Krótko nacisnąć przycisk „Pauza/Odtwarzanie“, by 
odtwarzać/przerwać odtwarzanie pliku muzycznego, jeżeli 
produkt jest podłączony. 

Zerowanie do 
ustawień 
domyślnych 

Długo nacisnąć „ ” + „ ” w trybie parowania, by 
zresetować i wyczyścić listę urządzeń sparowanych. 

2. Parowanie z telefonem lub urządzeniem rozrywkowym: 
• Włączyć telefon i upewnić się, że funkcja Bluetooth jest aktywna. 

• Włączyć głośnik Bluetooth i przejść do trybu parowania. 

• Wyszukać urządzenia Bluetooth na telefonie zgodnie ze wskazówkami 

telefonu. W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skorzystać 

z podręcznika użytkownika telefonu.  

• Po kilku sekundach telefon wyświetli urządzenie jako „wykryte urządzenie“. 

• Zaznaczyć je i postępować zgodnie z instrukcjami telefonu, by wybrać to 

parowanie. 

• Telefon potwierdzi parowanie, wtedy proszę nacisnąć Tak/OK. 

• Na koniec proszę wybrać w telefonie polecenie „połącz z urządzeniem“.  

3. Wejście Line in 
SP-920BT / SP-925BT korzysta z 3.5mm gniazdka audio Line in służącego do 

ładowania, gdy poziom mocy baterii jest niski. Wystarczy je wykorzystać do 

podłączenia do notebooka/komputera PC, w celu doładowywania. Funkcja 

Bluetooth będzie działała w trybie gotowości, gdy gniazdko Line in jest 

połączone z portem USB i zostanie przywrócona po odłączeniu. 


