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Instrukcja obsługi 
 
1. Monta Ŝ na osłonie przeciw słonecznej  
 

a) Klamrę wsunąć w specjalnie przygotowany uchwyt na obudowie zestawu 
głośnomówiącego.  

b) Klamrę nasunąć na osłonę przeciwsłoneczną.  
c) Zestaw ustawić tak, aby wyświetlacz był widoczny.  

 
UWAGA! Istnieje równieŜ moŜliwość montaŜu zestawu bez uchwytu regulowanego. 
 
2. Opis przycisków  
1. Wyświetlacz LCD  
2. Przycisk parowania/ rozdzielania urządzeń  
3. Przeniesienie połączenia/ wybieranie głosowe  
4. Głośnik  
5. Kontrolka zasilania  
6. Ciszej  
7. Głośniej  
8. Odrzucenie połączenia  
9.  Odbieranie połączenia  
10. Mikrofon  
 
3. Opis urz ądzenia  
- Wyświetlanie numeru dzwoniącego (do 12 cyfr)  
- Wyświetlacz w 5 językach 
- MoŜliwość włączenia i wyłączenia mikrofonu  
- Wybieranie głosowe 
- Pamięć do 20 numerów dzwoniących  
- Przeniesienie połączenia  
- Wskaźnik baterii (pełna/ pusta) 
- Wskaźnik ładowania baterii  
- MoŜliwość sparowania z 4 urządzeniami  
- Czas rozmowy: do 10 godz.  
- Czas czuwania: do 200 godz. 
 
4. Parowanie urz ądzenia  
a) Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat parowania naleŜy zajrzeć do instrukcji 
obsługi.  
b) W telefonie naleŜy wyszukać urządzeń Bluetooth. 
c) Gdy wyszukiwanie się zakończy naleŜy wybrać z pośród urządzeń: „Cruiser III”.  
d) Wpisać kod 1234.  
e) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: PAIRED. Parowanie zostało pomyślnie 
zakończone.  
 
5. Rozłączenie  
Sposób 1: Przycisnąć klawisz (L).  

Sposób 2: Wyłączyć zestaw.  
Sposób 3: Wyłączyć telefon.  
Sposób 4: Oddalić się od samochodu o 10 m. 
 
Tworzenie nowego połączenia: 
Sposób 1: przycisnąć klawisz L 
Sposób 2: ponownie sparować urządzenia. 
 
6. Funkcje telefonu  
 
Odbieranie połączenia: 
- Przycisnąć klawisz (9).  
- Przycisnąć na telefonie klawisz odbierania połączenia.  
Odrzucenie połączenia: 
- Przycisnąć klawisz (8) lub przycisnąć klawisz odrzucenia połączenia na telefonie. 
 
Wyłączenie mikrofonu:  
Przycisnąć klawisz (L). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:  
„Mute On”. Aby ponownie włączy mikrofon naleŜy przycisnąć klawisz (L). 
 
Oczekuj ące poł ączenie  
Podczas prowadzenia rozmowy moŜe się zdarzyć, Ŝe nadejdzie kolejne połączenie.  
- Przycisnąć klawisz (9), aby przekazać połączenie 1 w tryb oczekiwania.  
- NaleŜy przycisnąć przycisk (9), aby powrócić do pierwszej rozmowy. 
- Przycisnąć klawisz (8) aby zakończyć rozmowę nr: 1 i pozostać przy rozmowie drugiej.  
- Aby zakończyć rozmowę drugą naleŜy przycisnąć klawisz (8).  
 
Przeniesienie poł ączenia  
- Przycisnąć 1 raz klawisz (c), aby przenieść rozmowę z zestawu na telefon.  
- Aby przenieść rozmowę z telefonu na zestaw naleŜy przycisnąć ponownie klawisz (c).  
- W przypadku telefonów Nokia naleŜy przycisnąć klawisz (L) aby przenieść rozmowę z 
telefonu na zestaw.  
 
Wybieranie głosowe   
Przytrzymać przycisk (C) przez 2 sek. Słychać będzie ton. Następnie moŜna juŜ 
wypowiedzieć nazwę rozmówcy.  
UWAGA! Funkcja dostępna dla telefonów obsługujących wybieranie głosowe.  
 
Wybieranie numeru z pami ęci ostatnich 10 przychodz ących poł ączeń 
- Przytrzymać klawisz (9) przez 2 sek. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Call 
Rec.Received”. 
- Przycisnąć klawisz +/- aby wybrać odpowiedni numer.  
- Przycisnąć klawisz (9) aby stworzyć połączenia.                        
 
    
                  
    
    


