
      FOREVER 

BK-300 Bluetooth- autosarja 

Käyttöohje 

Kiitos, kun ostit Forever BK-300 Bluetooth-autosarjan. Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohje huolellisesti 

saadaksesi lisätietoja sen toiminnoista ja käyttötavoista. Älä muokkaa tai korjaa BK-300-laitetta. Niin 

tehdessäsi voit aiheuttaa sähköiskun tai toisen käyttäjän loukkaantumisen, BK-300:n rikkoutumisen tai 

takuun raukeamisen. Toivomme, että nautit tämän Forever tuotteen käytöstä. 

 

• Laite ja toiminnot 

merkkivalo 

micro USB 

vastaa/lopeta puhelu 

kaiutin 

äänenvoimakkuuden säätö + 

mikrofoni 

äänenvoimakkuuden säätö -   

kiinnitys-klipsi 

ON/OFF 

henkilökohtainen puhelu- näppäin 

magneetti 

• Tekniset tiedot 

Malli: BK-300 

Bluetooth-versio: V4.0 

Toimintasäde: 10 m 

Multipoint: kyllä 

Latausaika: 2 - 3 tuntia 

Maksimi puheaika/valmiusaika: jopa 16 tuntia/jopa 48 päivää 

Mitat: 98 x 57 x 55 mm 

Paino: 64 g 

Digitaalinen äänenvahvistus DEP-tekniikalla 

Melunvaimennus DSP: n kautta, kaiun häivytys DSP:n avulla 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) musiikin, podcastien ja ohjeiden lähettämiseen puhelimesi GPS-

sovelluksesta 

6E merkkivalo (valmiina parimuodostukseen, puhelun tila, yhteyden tila) 

 

 



• Näppäintoiminnot 

Painallus      Nopea painallus 

Kaksoispainallus     2 nopeaa painallusta 

Paina       Paina n. 1-2 sekuntia 

Paina ja pidä      Paina n. 6 sekuntia 

 

• Merkkivalot 

Valo         Toiminto 

 Vilkkuu punaisena ja sinisenä      Yhdistää-laitteita 

Vilkkuu sinisenä, seuraavaksi sammuu     Laitteet yhdistetty 

Vilkkuu sinisenä joka toinen sekunti     Valmiustila 

Vilkkuu sinisenä sekunnin välein     Saapuva puhelu 

Palaa sinisenä         Aktiivinen puhelu 

Vilkkuu punaisena       Alle 2 minuuttia puheaikaa jäljellä 

Muuttuu punaiseksi       Lataa laite 

 

• Käytön aloittaminen 

Varmista, että laite on täyteen ladattu ennen käyttöönottoa, täyteen lataaminen kestää n. 2 tuntia. Liitä BK-

300 autolaturiin USB-johdolla ja kytke autolaturi autosi virtalähteeseen. Laitteen tilan merkkivalo palaa 

punaisena latauksen aikana. Merkkivalo sammuu kun laite on täyteen ladattu. 

• Puhelimen yhdistäminen 

 1.Aktivoi Bluetooth matkapuhelimestasi (katso puhelimen käyttöohjeet). 

2. Kytke kaiutinpuhelin päälle. Paina ON/OFF-kytkintä, BK-300 on valmis pariliitoksiin automaattisesti, kun 

merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä vuorotellen, kuulet myös äänen ”Ready to Pair”. 

3. Puhelimesi etsii Bluetooth-laitetteita. 

4. Kun puhelimesi löytää laitteen BK-300, sillä on mahdollisuus liittää se tai ei. Liitä se salasanalla .0000 ° 

(jos salasanaa kysytään). Kun liität sen onnistuneesti, tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet äänen 

"Puhelin 1 on yhdistetty". 

• Automaattinen yhdistäminen 

Pariliitos tarvitaan vain, kun ensimmäistä kertaa käytetään kaiutinpuhelinta ja puhelinta yhdessä. Kun 

kaiutinpuhelin ja puhelin on yhdistetty kerran ne yhdistyvät automaattisesti, kun kaiutinpuhelin on päällä ja 

Bluetooth on käytössä puhelimessasi. Kaiutinpuhelin rekisteröi jopa kahdeksan matkapuhelinta. Seuraavan 

kerran kun kytket virran päälle, kaiutinpuhelin yhdistyy automaattisesti viimeksi yhdistettyyn puhelimeen. 

 • Toisen puhelimen yhdistäminen 

Kaiutinpuhelimessa on kehittynyt Multiuse-toiminto, joka mahdollistaa kahden matkapuhelimen 

samanaikaisen yhteensopivuuden. Kun ensimmäinen matkapuhelin on liitetty pariksi onnistuneesti, katkaise 

liitetyn matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja käynnistä kaiutinpuhelin uudelleen ja toista vaiheet 3 ja 4 

toisen puhelimen pariliitoksen muodostamiseksi. Toisen matkapuhelimen liittäminen onnistuneesti, käynnistä  



Bluetooth ensimmäiseksi yhdistetystä puhelimesta ja käynnistä Forever BT-300 uudelleen saadaksesi 

samanaikaisesti yhdistettyä 2 matkapuhelinta. 

• Laitteen kiinnittäminen 

Kaiutinpuhelin sopii huomaamattomasti ja kätevästi autosi aurinkolippaan. Kiinnitys ja irrotus on helppoa 

laitteessa olevan magneettisen metalliklipsin ansiosta. Parhaan äänenlaadun saamiseksi aseta laite suoraan 

eteesi ja puhu suoraan laitteeseen. 

• Lisäominaisuudet 

Toista musiikkia ja GPS-ohjeita. Varmista, että kaiutinpuhelin ja matkapuhelin on yhdistetty. Kun toistat 

musiikkia tai GPS:n ajo-ohjeita matkapuhelimestasi, ne automaattisesti siirtyvät kaiutinpuhelimeen. Kun 

sinulle saapuu puhelu, musiikki tai GPS-sovelluksen ohjeet keskeytyvät automaattisesti. Kun puhelu päättyy, 

ne alkavat uudelleen. 

• Äänivalinnat 

- Helppo ääniopastus antaa sinulle tietoa yhteydestä ja matalasta akun tasosta. 

- Kun Kaiutinpuhelin kytkeytyy automaattisesti uudelleen jo liitettyyn laitteeseen, kuulet – ”phone one 

connected” tai ”phone two connected'. 

- Vähäinen akun taso ilmoitus kuuluu 3 minuutin välein, kun toiminta-aika on alle 20 minuuttia. 

-Kun tulee puhelu, kaiutinpuhelin ilmoittaa saapuvan numeron. 

• Henkilökohtainen puhelu 

Puhelun tullessa voit siirtää puhelun kuulumaan vain omasta puhelimestasi henkilökohtainen yhteys- 

kytkimellä. Jos painat tätä painiketta uudelleen, puhelu siirtyy uudelleen kaiutinpuhelimeen. 

• Automaattinen lepotila 

Virran säästämiseksi bluetooth-kaiutin siirtyy lepotilaan automaattisesti ja katkaisee Bluetooth- yhteyden 10 

minuutin kuluttua, aktivoi uudelleen kytkemällä laite päälle. 

• Puheluihin vastaaminen 

Vastaa tai lopeta kaiutinpuhelu napauttamalla vastaus- / lopetusnäppäintä. 

• Puhelujen soittaminen 

Puhelu siirtyy automaattisesti kaiutinpuhelimeen. Jos näin ei käy, napauttamalla vastaus- / lopetusnäppäintä. 

• Hylkää puhelu 

Kaksoisnapsauta vastaus- / lopetusnäppäintä hylkätäksesi saapuva puhelu. 

• Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta 

Kaksoisnapsauta vastaus- / lopetusnäppäintä, kun kaiutinpuhelin on päällä, muttei käytössä. 

• Äänenvoimakkuuden säätö 

Napauta äänenvoimakkuuden +/- näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta. Lyhyt ääni ilmaisee kun 

äänenvoimakkuus on korkeimmillaan tai alimmillaan 

• Ongelmanratkaisu 

Kuulen rätisevää ääntä: Bluetooth on radiotekniikka, jonka takia se on herkkä esteille, jotka ovat 

kaiutinpuhelimen ja liitetyn laitteen välillä. Kaiutinpuhelin ja siihen liitetty laite on tarkoitetu käytettäväksi 10 

metrin etäisyydellä. Varmista ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä. 



En kuule mitään kaiutinpuhelimellani:  - Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 

- Varmista, että kaiutinjärjestelmä on liitetty laitteeseen. 

- Varmista, että puhelimesi on kytketty kaiutinpuhelimeen napauttamalla Vastaus / lopetusnäppäintä. 

Minulla on pariliitosongelmia: Olet ehkä poistanut kaiutinpuhelimen pariliitosyhteyden matkapuhelimestasi. 

Seuraa pariliitoksen muodostamis- ohjeita. 

Toimiiko kaiutinpuhelin muiden Bluetooth-laitteiden kanssa? Kaiutinpuhelin on suunniteltu toimimaan 

Bluetooth-matkapuhelinten kanssa. Se voi myös toimia muiden Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka ovat 

yhteensopivia Bluetooth version 1.1 kanssa ja tukevat kuulokkeita, hands free ja/tai edistynyttä äänen 

jakoprofiilia. 

En voi käyttää hylkää puhelu-, puhelu pidossa, uudelleenvalinta- tai äänivalinta- toimintoja: Nämä 

ominaisuudet ovat riippuvaisia puhelimen tukemasta handsfree-profiilista. hylkää puhelu-, puhelu pidossa, 

uudelleenvalinta- tai äänivalinta ovat lisäominaisuuksia, joita kaikki laitteet eivät tue. Katso lisätietoja laitteesi 

käyttöoppaasta. 

Haluan nollata pariliitosluettelon kaiutinpuhelimessani: Kaiutinpuhelin rekisteröi luettelon jopa 8 

puhelimesta. Poistaaksesi luettelon, sinun täytyy palauttaa kaiutinpuhelimen tehdasasetukset kaikkien 

asetusten poistamiseksi. Paina yhdessä äänenvoimakkuuden + ja - painikkeita 6 sekunnin ajan 

• Kaiutinpuhelimen säilytys 

- Säilytä kaiutinpuhelin aina sammutettuna ja turvallisesti suojattuna. 

- Vältä varastointia äärimmäisissä lämpötiloissa (yli 45 °C alle -10 °C. Tämä voi lyhentää akun käyttöikää ja 

vaikuttaa toimintaan. Korkeat lämpötilat voivat myös heikentää suorituskykyä. 

- Älä altista kaiutinpuhelinta sateelle tai muulle nesteelle. 

- Muista sammuttaa laite ladatessasi. 


