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Χαρακτηριστικά:
 Εμφάνιση στην οθόνη του τηλεφωνικού αριθμού
 Φωνητική κλήση από αυτόν που σας καλεί σε 5 γλώσσες ( Γερμανικά – Γαλλικά – Ισπανικά – Ιταλικά – Αγγλικά)
 Εμφάνιση 5 γλωσσών στην οθόνη
 Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης σίγασης μικροφώνου
 Υποστήριξη ηχητικής κλήσης
 Μνήμη 20 τηλεφώνων
 Προώθηση κλήσης
 Αναγνώριση χαμηλής ή υψηλής μπαταρίας
 Αναγνώριση φόρτισης μπαταρίας
 Ζευγάρωμα για 4 χρήστες
 Χρόνος ομιλίας: έως 10 ώρες
 Χρόνος αναμονής: έως 200 ώρες

Διαδικασία Προετοιμασίας
Βήμα 1ο: Παρακαλώ καταφύγετε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου ώστε να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το Bluetooth.
Βήμα 2ο: Αναζητήστε μία συσκευή Bluetooth σύμφωνα με το εγχειρίδιο του τηλεφώνου.
Βήμα 3ο: Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, επιλέξτε από τη λίστα την επιλογή ‘Cruiser III’
Βήμα 4ο: Εισάγετε το γενικό κωδικό εισόδου ‘1234’ ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ της συσκευής του αυτοκινήτου και του τηλεφώνου.
Βήμα 5ο: Αφού εισάγετε τον κωδικό εισόδου, το τηλέφωνο σας θα γίνει η κανονική συσκευή για τη συσκευή του αυτοκινήτου. Μετά, η οθόνη θα
εμφανίσει το προφίλ Hands-Free ή Ακουστικά. Επίσης, η οθόνη θα εμφανίσει το όνομα του συνδεδεμένου τηλεφώνου. Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί
με επιτυχία.

Μέθοδος Αποσύνδεσης
Μέθοδος 1η: Πατήστε το κουμπί L μια φορά.
Μέθοδος 2η: Απενεργοποιήστε τη συσκευή του αυτοκινήτου.
Μέθοδος 3η: Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.
Μέθοδος 4η: Απομακρύνετε το τηλέφωνό σας 10 μέτρα από τη συσκευή του αυτοκινήτου.

Μέθοδος επανασύνδεσης
Μέθοδος 1η: Πατήστε το κουμπί L μια φορά.
Μέθοδος 2η: Από το menu Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Απόρριψη και κλείσιμο μιας γραμμής
 Πιέστε τα κουμπιά ‘+’ ή ‘-‘ για να απορρίψτε ή να κλείσετε μία γραμμή.
 Ή πιέστε το κουμπί με το ‘κόκκινο τηλέφωνο’.
Σίγαση μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας
 Πατήστε ‘L’ για τη σίγαση του μικροφώνου. Η οθόνη θα εμφανίζει ‘Mute on’. Το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο.
 Πατήστε ξανά ‘L’, το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η οθόνη εμφανίζει ‘Mute off’.
Το μικρόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η κλήση.

Προώθηση Κλήσης
 Πατήστε το κουμπί C μία φορά για να προωθήσετε τις κλήσεις από τη συσκευή του αυτοκινήτου στο τηλέφωνο.
 Πατήστε το κουμπί C ακόμα μια φορά για να προωθήσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνο στη συσκευή του αυτοκινήτου.

Φωνητική Κλήση
Πατήστε και κρατήστε το C για 3 δευτερόλεπτα μέχρις ότου να ακούσετε έναν ήχο που σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για αναγνώριση ομιλίας.
Πείτε το επιθυμητό όνομα. Το τηλέφωνο θα επαναλάβει το επιθυμητό όνομα και θα καλέσει το σχετιζόμενο με αυτό τηλεφωνικό αριθμό.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία φωνητικής κλήσης είναι διαθέσιμη μόνο για τηλέφωνα τα οποία ενδείκνυνται για τη λειτουργία αυτή.

Πραγματοποίηση κλήσης από τη μνήμη των 10 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων ή από τις 10 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις
 Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί με το ‘πράσινο τηλέφωνο’. Η οθόνη θα εμφανίσει ‘Call Rec. Received’
 Πατήστε + ή – για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε. Πιέστε το κουμπί με το ‘πράσινο τηλέφωνο’ για να

πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εγγραφή και πιστοποίηση ασφάλειας / Γενικές Πληροφορίες

Αυτή η συσκευή φέρει το σήμα της πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπει η ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής ένωσης (TTE 1999/5/EC).Η
Hama GmbH & Co KG πιστοποιεί ότι αυτή η συσκευή υπόκειται στις βασικές απαιτήσεις και άλλες παρόμοιες οδηγίες και νομολογίες σύμφωνα με τη
γραμμή οδηγιών 1999/5/EC. Θα βρείτε την πιστοποίηση αυτής της συμφωνίας στην ιστοσελίδα του Internet http://www.hama.de.

Συσκευή Hands-Free με αναγνώριση κλήσης

Σημείωση:
Συνιστάται να απενεργοποιείται το Cruiser III όταν απομακρύνεστε από το όχημά σας.
Αν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής παροχής υπηρεσίας του πομπού (10 μέτρα), η συσκευή στρέφεται σε μόνιμη λειτουργία
αναζήτησης χωρίς τη χρησιμότητα της παροχής υπηρεσίας στον καταναλωτή, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το χρόνο αναμονής.


