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Instrukcja obsługi bezprzewodowego zestawu słuchawkowego >>BTH-6<< 
 
 
Zestaw słuchawkowy >>BTH-6<< jest bezprzewodowym zestawem słuchawkowym do 
telefonów komórkowych, opartym o technologię Bluetooth. Technologia ta jest standardem 
przesyłania danych na małe odległości. Wraz z zestawem słuchawkowym BTH-6 moŜna 
uŜywać wszystkich telefonów komórkowych, które posiadają moŜliwość komunikacji 
bezprzewodowej Bluetooth, do 10 m. Zestaw słuchawkowy BTH-6 jest zgodny z protokołem 
Bluetooth 1.1. Zestaw słuchawkowy współpracuje ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth: 
Headset-Profile i Headset-Profile Free. 
 
Zawartość opakowania: 
 

1. Zestaw słuchawkowy  
2. Ładowarka 
3. Instrukcja obsługi  

 
 
Opis zestawu słuchawkowego (patrz instrukcja oryginalna): 
 
Przód 

1. Gniazdo ładowarki  
2. Przycisk wielofunkcyjny 
3. Głośność + 
4. Głośność –  
5. Mikrofon 

 
Tył  

1. Głośnik  
2. Pałąk 
3. Przycisk Reset 

 
 
Sposób noszenia zestawu słuchawkowego – patrz instrukcja oryginalna (str. 3) 
 
 
Ładowanie: 
Przed pierwszym uŜyciem akumulator umieszczony w zestawie słuchawkowym naleŜy 
naładować. Po podłączeniu ładowarki do zestawu słuchawkowego, niebieska kontrolka LED 
będzie świecić światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka zgaśnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Włączenie zestawu słuchawkowego: 
Aby włączyć urządzenie naleŜy przytrzymać klawisz Power/Talk-Button przez około 5 sek. 
Włączając urządzenie po raz pierwszy niebieska kontrolka LED będzie mrugać, co pół 
sekundy.  
 
Nawiązywania połączenia z telefonem komórkowym:  
Aby urządzenia mogły się ze sobą komunikować, naleŜy między nimi utworzyć połączenie, 
uaktywniając funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym. Ustalenie połączenia z telefonem 
odbywa się tylko raz.  
Upewnić się, Ŝe akumulator zestawu słuchawkowego jest naładowany, oraz Ŝe ładowarka 
została odłączona od urządzenia.  
Następnie uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, postępując według 
instrukcji obsługi telefonu komórkowego.  
 
Włączając zestaw słuchawkowy pierwszy raz, znajduje się on juŜ w trybie nawiązywania 
połączenia z telefonem komórkowym. Gotowość ta sygnalizowana jest przez mrugającą, co 
pół sek. niebieską kontrolkę LED.  
- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi telefonu.  
- Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth znajdujące się w jego zasięgu. 
- JeŜeli telefon odnajdzie zestaw słuchawkowy na wyświetlaczu telefonu komórkowego 
pojawi się symbol BHE10 HASSNET.  
- Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu 
komórkowego.  
-  JeŜeli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o hasło lub PIN naleŜy wpisać „0000”. 
- JeŜeli wszystko zostało wykonane poprawnie, telefon uzyska połączenie z zestawem 
słuchawkowym. Niebieska kontrolka LED będzie teraz mrugać dwukrotnie w ciągu 5 sek. 
Zestaw słuchawkowy będzie gotowy do pracy.  
 
W przypadku, gdy zestaw nie jest uŜywany pierwszy raz, lecz jedynie dokonaliście Państwo 
zmiany modelu telefonu, naleŜy postąpić następująco:  
- Włączyć zestaw słuchawkowy, przytrzymując przycisk Power/Talk-Button. 
- Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji telefonu komórkowego.  
- Na zestawie słuchawkowym naleŜy przycisnąć jednocześnie klawisz Volume + lub Volume 
wraz z klawiszem Power/Talk-Button przez około 5 sek. Niebieska kontrolka LED będzie 
teraz mrugać, co pół sekundy, sygnalizując, Ŝe urządzenie jest gotowe do utworzenia 
połączenia.  
- Telefon wyszuka teraz urządzeń Bluetooth znajdujących się w jego zasięgu.  
- Gdy telefon odnajdzie właściwy zestaw słuchawkowy na wyświetlaczu pojawi się symbol: 
BHE10 HASSNET.  
- Dalej, naleŜy postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu.  
-  JeŜeli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o hasło lub PIN naleŜy wpisać „0000”. 
- JeŜeli wszystko zostało wykonane poprawnie, telefon uzyska połączenie z zestawem 
słuchawkowym. Niebieska kontrolka LED będzie teraz mrugać dwukrotnie w ciągu 5 sek. 
Zestaw słuchawkowy będzie gotowy do pracy.  
 
 
Wyłączenie zestawu słuchawkowego:  
Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy naleŜy przytrzymać przez około 5 sek. klawisz 
Power/Talk-Button. Niebieska kontrolka LED przestanie świecić. 
 



Funkcje zestawu słuchawkowego:  
 
Obieranie połączeń:  
Przychodzące połączenie jest sygnalizowane dźwiękowo. Aby odebrać połączenie naleŜy 
przycisnąć klawisz Power/Talk-Button.  
 
Odrzucanie połączenia: 
Aby odrzucić połączenie naleŜy przycisnąć klawisz Volume + lub Volume – na zestawie 
słuchawkowym. 
 
Zakończenie rozmowy: 
Aby zakończyć rozmowę przycisnąć klawisz Power/Talk-Button.  
 
Wybieranie numerów: 
Upewnić się, czy telefon połączony jest z zestawem słuchawkowym. Wybieranie numeru i 
rozmowa odbywa się tak samo, gdy nie uŜywamy zestawu słuchawkowego, z tą jednak 
róŜnicą, Ŝe telefonu nie przykładamy do ucha.  
 
Wybieranie głosowe:  
Aby głosowo wybrać numer, z którym chcemy się połączyć, funkcja ta musi być 
udostępniona w profilach telefonu oraz musi być ona dostępna przez Bluetooth (tylko profil 
Handsfree). Potrzebne informacje moŜna znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. 
Wybieranie głosowe przez zestaw słuchawkowy odbywa się w ten sam sposób, jak bez niego, 
z tą jednak róŜnicą, Ŝe połączenie aktywowane jest przyciskiem na zestawie słuchawkowym.  
- Przycisnąć i przytrzymać przez około 2 sek. przycisk Volume + lub Volume -. 
- Krótki sygnał dźwiękowy zasygnalizuje gotowość wybierania głosowego. 
- Teraz moŜna wymówić np.: nazwisko lub inne hasło rozpoznawcze osoby, z którą ma zostać 
nawiązane połączenie.  
- Numer będzie wybierany.  
 
Powtórzenie wybierania numerów wybranych ostatnio (nie wszystkie telefony posiadają taką 
moŜliwość):  
Aby powtórzyć wybieranie numeru ostatnio wybranego, naleŜy przycisnąć klawisz 
Power/Talk-Button. Wybieranie ostatniego numeru zasygnalizowane zostanie dźwiękowo.  
 
Przekierowanie połączenia:  
W trakcie rozmowy telefonicznej połączenie moŜna przekierować z zestawu słuchawkowego 
na telefon i odwrotnie.            
 
          
Przekierowanie  
    

 
Hands-Porfile 

 
Handsfree-Profile  

Na zestaw 
słuchawkowy 
                 

Krótkie przyciśnięcie 
klawisza Power/Talk-Button 

Na telefon  ZaleŜnie od telefonu (patrz 
instrukcja obsługi)  

 
Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 
Power/Talk-Button przez przynajmniej 
2 sek.  

   
 
 



 
Regulacja głośności: 
Podczas rozmowy przyciskami Volume + lub Volume - moŜna regulować głośność. 
Osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej głośności zasygnalizowane zostanie dźwiękowo.  
 
Wyłączenie mikrofonu:  
Podczas rozmowy istnieje równieŜ moŜliwość wyłączenia mikrofonu. Aby wyłączyć 
mikrofon naleŜy równocześnie przycisnąć klawisz Volume + i Volume -. Wyłączenie 
mikrofonu sygnalizowane będzie dźwiękowo. Aby włączyć ponownie mikrofon naleŜy 
przycisnąć równocześnie klawisze Volume + i Volume -.  
 
ZuŜycie baterii: 
JeŜeli bateria będzie juŜ na wyczerpaniu zestaw słuchawkowy zasygnalizuje to dźwiękowo. 
Sygnał (trzykrotny dźwięk) będzie powtarzał się, co 30 sek. NaleŜy naładować zestaw 
słuchawkowy.  
 
Reset:  
JeŜeli z jakiegoś powodu zestaw słuchawkowy nie będzie funkcjonował poprawnie, istnieje 
moŜliwość skasowania wszystkich dotychczasowych ustawień zestawu słuchawkowego, tzw. 
Reset. Uwaga! Po wykonaniu resetu, wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną 
skasowane! Aby wykonać Reset urządzenia naleŜy włączyć zestaw słuchawkowy, a następnie 
przycisnąć jednocześnie klawisze Volume +, Volume – oraz Power/Talk-Button i 
przytrzymać przez około 5 sek. Kontrolka LED będzie świecić prze około 1 sek., a następnie 
będzie mrugać, co pół sek. Zestaw słuchawkowy został zresetowany. NaleŜy na nowo 
utworzyć połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.  
 
Reset „twardy” :   
JeŜeli z jakiegoś powodu zestaw słuchawkowy nie będzie funkcjonował poprawnie, istnieje 
moŜliwość skasowania wszystkich dotychczasowych ustawień zestawu słuchawkowego, tzw. 
Reset – „twardy”. Uwaga! Po wykonaniu resetu, wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną 
skasowane! Aby wykonać Reset urządzenia naleŜy zaostrzonym narzędziem przycisnąć 
klawisz Reset, znajdujący się z tyłu urządzenia. Zestaw słuchawkowy został zresetowany. 
NaleŜy na nowo utworzyć połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.  
 
Informacje ogólne/ atest zgodności:   
Urządzenie posiada certyfikat CE. Producent zapewnia, Ŝe urządzenie spełnia podstawowe 
zarządzenia zawarte w wytycznych 1999/5/EG. Atest zgodności znajduje się na stronie 
internetowej www.hama.de.        
 
              
 
    
 
         
 
  


