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Ανεξάρτητη συσκευή Hands Free με DSP για κινητά τηλέφωνα με Bluetooth

Το ‘Cruiser II’ είναι εφοδιασμένο με Bluetooth και επεξεργαστή ψηφιακού σήματος τα οποία επιτρέπουν ασύρματες επικοινωνίες σε συσκευές όπως
κινητά τηλέφωνα.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του ‘Cruiser II’
1. Για να ενεργοποιήσετε το ‘Cruiser II’ απλά γυρίστε το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 55ο έως 210ο . Ο δείκτης Bluetooth θα αναβοσβήσει μπλε.

Αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη (λειτουργία αναμονής).
Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση μεταξύ του ‘Cruiser II’ και του τηλεφώνου του
(απευθυνθείτε στη διαδικασία σύνδεσης με το κινητό τηλέφωνο).

2. Για να απενεργοποιήσετε το ‘Cruiser II’ απλά γυρίστε το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 0ο. Ο δείκτης Bluetooth θα γίνει κόκκινος και μετά από ένα
δευτερόλεπτο θα σβήσει.

Διαδικασία σύνδεσης με το κινητό τηλέφωνο (Δεν είναι δυνατόν να συμβεί κατά τη διάρκεια φόρτισης του ‘Cruiser II’)

Η διαδικασία σύνδεσης θα δημιουργήσει ένα σύνδεσμο μεταξύ των δύο συσκευών Bluetooth, του‘Cruiser II’ και του κινητού σας τηλεφώνου.
1. Αυτή η συσκευή επιτρέπει τη σύνδεση είτε με Hands free είτε με ακουστικά. Αρχικά απευθυνθείτε στον Πίνακα Συμβατότητας για τις προτεινόμενες
λειτουργίες σύνδεσης ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε ποια λειτουργία σύνδεσης είναι καταλληλότερη για το κινητό σας τηλέφωνο.
Όταν είστε βέβαιοι για το ποια διαδικασία σύνδεσης να χρησιμοποιήσετε, προχωρήστε στις οδηγίες.
Σημείωση: Η διαδικασία σύνδεσης του Hands Free και των ακουστικών είναι ξεχωριστές.

2. Τοποθετείστε το κινητό σας τηλέφωνο περίπου 20 εκατοστά μακριά από το ‘Cruiser II’.
3. Το ‘Cruiser II’ είναι αρχικά απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήσετε το γυρνώντας το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 55ο. Ο δείκτης Bluetooth (9) θα

αναβοσβήσει μπλε.
4. Ταυτόχρονα πατήστε το κουμπί Reject (2) και το κουμπί Pick-up/ Hang up (7) για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ένας διακριτικός ήχος θα ακουστεί και
ο δείκτης Bluetooth (9) θα αλλάξει από το να αναβοσβήνει μπλε στο να αναβοσβήνει μπλε και κόκκινο εναλλάξ.
Το ‘Cruiser II’ βρίσκεται τώρα σε διαδικασία σύνδεσης με το Hands Free.

5. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε διαδικασία σύνδεσης καταφύγετε στο menu Bluetooth του κινητού σας. (Απευθυνθείτε στις οδηγίες χρήσεως του
τηλεφώνου σας). Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και ύστερα πραγματοποιήστε μία αναζήτηση Bluetooth έτσι ώστε να μπορεί να αναζητήσει
και να βρει το ‘Cruiser II’. Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει στην οθόνη μία λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντόπισε επιλέξτε το όνομα αυτής της
συσκευής ‘Cruiser II’.

6. Όταν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό εισόδου πατήστε ‘0000’.
7. Η διαδικασία σύνδεσης θα είναι επιτυχής εάν τα εναλλακτικά κόκκινα/ μπλε φωτάκια του δείκτη Bluetooth σταματήσουν και αλλάξουν σε καθαρό μπλε
που αναβοσβήνει. Κανονικά το τηλέφωνο θα εμφανίσει σύντομα στην οθόνη του εάν είναι ήδη συνδεδεμένο με το ‘Cruiser II’ ή εάν η διαδικασία
σύνδεσης απέτυχε.

Σημείωση: Εάν η διαδικασία σύνδεσης απέτυχε επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εάν η διαδικασία σύνδεσης πέτυχε, τότε η συσκευή ‘Cruiser II’ είναι τώρα έτοιμη για χρήση. Μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε
μία κλήση χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας αντί του κινητού σας τηλεφώνου.

Επανάληψη κλήσης (Προφίλ Hands Free μόνο)
Πατήστε για λίγη ώρα το κουμπί Pick-up/ Hang up (7). Η παραγωγή ήχου θα γίνεται στο ‘Cruiser II’.

Μεταφορά Ήχου
Από τη συσκευή στο τηλέφωνο
Γυρίστε το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 0ο (ή απενεργοποιήστε τη μονάδα). Αυτό αυτόματα θα μεταφέρει τον ήχο από το τηλέφωνο στη συσκευή.

Από το τηλέφωνο στη συσκευή
Για κινητά Nokia
Γυρίστε το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 55ο έως 210ο (ή ενεργοποιήστε τη μονάδα). Με αυτόν τον τρόπο αυτόματα θα μεταφερθεί η αναπαραγωγή
ήχου από το τηλέφωνο στη συσκευή.

Για άλλα μοντέλα κινητών τηλεφώνων
Γυρίστε το Swivel Arm (1) σε θέση γωνίας 55ο έως 210ο (ή ενεργοποιήστε τη μονάδα). Ύστερα πατήστε σύντομα το κουμπί Pick-up/ Hang up (7). Ο
ήχος θα έχει μεταφερθεί από το τηλέφωνο στη συσκευή.


