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Párování s mobilním telefonem
Před prvním použitím daného mobilního telefonu s touto HF sadou je zapotřebí provést tzv.
párování. Operace párování provádí pouze jednou. Postupujte následujícím způsobem.
1. Ujistěte se, že je HF sada vypnuta.
2. Stiskněte a držte delší dobu Multifunkční tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat modrá a

červená LED dioda  ve  stejné  frekvenci.  (  diody  nesmí  jen  problikávat  ). Se zazněním
potvrzovacího tónu je HF sada připravena k párování s mobilním telefonem.

3. Zapněte na svém mobilním telefonu funkci Bluetooth a vyhledejte dostupná Bluetooth
zařízení v dosahu. Bližší informace naleznete v návodu k vašemu mobilnímu telefonu.

4. V seznamu Bluetooth zařízení zvolte tuto HF sadu (car kit).
5. Zadejte PIN kód pro párování - „0000“. Jestliže párování proběhne úspěšně, blikne 3 krát

modrá LED dioda. Na mobilním telefonu se v seznamu spárovaných zařízení objeví název
této HF sady. U některých mobilních telefonů je ještě zapotřebí provést připojení k HF sadě.

Základní funkce
Vy táčení čísla
Pokud je připojena HF sada, lze vytáčení požadovaného čísla provést normálním způsobem na
mobilním telefonu. Během hovoru bude blikat modrá LED dioda.
Vy točit poslední volané číslo je také možné stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost (+) po dobu 2
sekund. Funkce závisí na připojeném mobilním telefonu.
HF sada umožňuje také využít hlasové vytáčení (pokud připojený mobilní telefon tuto funkci
podporuje). Hlasové vytáčení lze zahájit stisknutím Multifunkčního tlačítka.
Ukončení hovoru provedete stisknutím Multifunkčního tlačítka.

Příjem hovoru
Příchozí hovor lze přijmout krátkým stisknutím Multifunkčního tlačítka. Během hovoru bude blikat
modrá LED dioda.

Odmítnutí hovoru
Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím Multifunkčního tlačítka po dobu přibližně dvou sekund.

Nastavení hlasitosti
Nastavení hlasitosti lze provést během hovoru pomocí tlačítek Zvýšit hlasitost (+) a Snížit hlasitost
(-).

Vy pnout mikrofon
Během hovoru lze také vypnout mikrofon stisknutím tlačítka Vypnout mikrofon po dobu 2 sekund.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální režim.
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