
Phonak ComPilot i Sony
instrukcja parowania Bluetooth
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1. Naładuj i włącz telefon komórkowy i ComPilot.

2. Połóż je obok siebie.

3. Przygotuj ComPilot do parowania
■  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  Connect        i zwiększania 
głośnosci        przez 2 sekundy, aż wskaźnik audio zacznie szybko migać na 
niebiesko.
■ Rozpocznij proces parowania w telefonie komórkowym, tak jak to 
opisano poniżej. 
■ Jeśli te informacje nie są wystarczające sprawdź instrukcję użytkowania 
telefonu.  

■ Po udanym parowaniu wskaźnik audio urządzenia ComPilot przestanie migać na niebiesko.
■ Dodatkowo na ekranie telefonu może pojawić się symbol zestawu słuchawkowego      
■ Po 2 minutach ComPilot automatycznie wyłączy tryb parowania. Jeśli przed wyłączeniem krok 4 
nie został wykonany po prostu ponownie uruchom tryb parowania w urządzeniu ComPilot tak jak 
to opisano w kroku 3.

4. Przygotuj telefon komórkowy do sparowania
 
Znajdź ustawienia łączności telefonu. Do większości modeli można wykorzystać poniższą 

instrukcję. Terminy Pogrubione mogą się różnić w zależności od modelu telefonu.

Parowanie starszych modeli
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Parowanie smartfonów (z ekranem 
dotykowym)
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■ Wybierz Menu > Ustawienia 
■ Przewiń do ŁŁŁą ąc cz zn no oś ść ć
■ Wybierz BBBl llu ue et tto oo ot tth h 
■ Upewnij się, że Bluetooth jest Włączony
■ Wybierz Moje urządzenia>Nowe

urządzenie
■ Poczekaj aż ComPilot zostanie znaleziony
■ Wprowadź kod PIN 0000 (4 zera)
■ Wybierz OK 
■ Jeśli ComPilot nie połączy się automatycznie
wybierz Połącz

■ Wybierz Menu
■ Wybierz UUUssstttaaawwwiiieeennniiiaaa  >>>  KKooonnntttrrrooolllaaa  bbbeeezzzppprrrzzzeeewwwooodddooowwwaaa
■ Upewnij się, że Bluetooth jest Włączony
■ Wybierz UUUssstttaaawwwiiieeennniiiaaa   BBBllluuueeetttoooooottthhh   >>> SSkkkaaannnuuujjj uuurrrzzząąądddzzzeeennniiiaaa
■ Poczekaj aż ComPilot zostanie znaleziony
■ Wybierz urządzenie ComPilot z listy urządzeń
■ Wprowadź kod PIN 0000 (4 zera)
■ Wybierz OK

5. Zakończenie parowania


