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Bluetooth telefon autós kihangosító 

Használati utasítás 
 
 
 

 
Bluetooth kihangosító, amely támogatja a legújabb telefonokat is. Úgy tervezték, hogy könnyen 

használható legyen, kiváló teljesítménnyel. Fontos: Vezessen biztonságosan, a törvény keretein belül. 

Ellenőrizze, hogy a nemzeti, vagy helyi hatályos jogszabályok az Ön országában nem korlátozza-e a 

mobiltelefonok használatát vezetés közben. 
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A termék áttekintése 
 

1. Hangszóró 

2. Hangerő fel 

3. Hangerő le 

4. Bluetooth jelző, Töltés jelző 

5. Mikrofon 

6. MFB vagy többfunkciós gomb 

(hívásfogadás / hívás vége / 

elutasítás / hangtárcsázás / 

újrahívás / hangátvitel) 

7. Vége / elutasítás gomb 

8. Be / Ki gomb (be / ki / párosítás) 

9. Mágnes 

10. Töltő csatlakozó 
 
 

Töltés 

 

1. Csatlakoztassa a töltőt a töltő nyílásba (10) 
 

 

Ki/Bekapcsolás 

 
Bekapcsolás: Nyomja meg az ON/OFF gombot (8) legalább 1 másodpercig. 

Kikapcsolás: Nyomja meg az ON/OFF gombot (8) legalább 3 másodpercig.  

 

Párosítás a Bluetooth mobiltelefonnal  

 
Automatikus párosítási folyamat *: FONTOS: Kérjük, ellenőrizze, hogy a telefonon Bluetooth be van-e 

kapcsolva, és felfedezhető a készülék. Ezután tegyük a telefont és a kihangosítót közel egymáshoz.  

1.A készüléken kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan az On / Off (8) gombot, amíg a (4) piros / kék 

villogó fény megjelenik. Majd nyomja meg az MFB (6) gombot a telefon kereséséhez.  

Megjegyzés: A kihangosító keresi a készülékét. Ha a telefon 1 percen belül nem találja meg akkor, újra 

nyomja meg az MFB (6) gombot. 

2.Amikor a kihangosító megtalálja a telefont, fogadja el a telefonon a párosítási kérelmet, és készen áll a 

használatra. Megjegyzés: A régebbi telefonok kérhetnek jelszót / PIN-kódot. Írja be a 0000 kódot és nyomja 

meg OK gombot. Most már párosítva lesz, és készen áll a használatra. 
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Beszerelés 

1. Erősítsük a fém csipeszt a napellenzőre 
 

 

2. Helyezze a kihangosító mágneses részét a csipeszhez 
 

 

 

Alap funkciók 

Normál hívás: Hívja a kívánt számot a telefonon, a hang automatikusan hallható lesz a kihangosítón.  

Hívás fogadása: Hívás, egyszerűen nyomja meg az MFB (6) gombot 1 másodpercig.  

Hívás befejezése: Nyomja meg az MFB (6) gombot, vagy az End / elutasítás (7) gombot 1 

másodpercig a hívás befejezéséhez. 

Hang beállítása: A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez a hangerő Fel (2), illetve a hangerő le gombot 

(3). nyomja meg többször, amíg a kívánt szintet el nem éri. Egy kis sípolás hallható  

legalacsonyabb és legmagasabb szint elérésénél. 

Hang átadása a telefonra: Egyszerűen kapcsolja ki a kihangosító készüléket a Be / Ki (8) gombbal 3 

másodpercig, és a hang automatikusan átadódik a telefonra. Hang átadása a kihangosító eszközre: Nyomja 

meg az MFB (6) 1 másodpercre, és a hang automatikusan átkerül a kihangosító eszközre.  

 

 

 

 

 

 

HASONLÓ TERMÉKEK 

 KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT! 
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