Gebruikershandleiding
Voor uw veiligheid en comfort, zorgvuldig doorlezen en bewaren in uw auto

Handsfree Bluetooth™ carkit
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Beknopte handleiding

App. ID

CARBT_1234

Code

1234
Volume +

Opneem toets

Volume -

Kort indrukken

Een oproep beeëndigen

Kort indrukken

Beantwoorden in privé modus

2x indrukken

Een gesprek weigeren

2 seconden indrukken en loslaten
als u 1 pieptoon hoort.

Laatste nummer herhalen

2 seconden indrukken en loslaten
als u 1 pieptoon hoort.

Voice Dialing

Kort indrukken

Handsfree Bluetooth™ gebruikershandleiding

Tijdens een gesprek
Volume omhoog

Kort indrukken

Volume omlaag

Kort indrukken

Doorverbinden naar handset

4 seconden indrukken en loslaten
als u 2 pieptonen hoort.

Hervatten

4 seconden indrukken en loslaten
als u 2 pieptonen hoort.

Handmatig koppelen
8 seconden indrukken en loslaten als u
3 pieptonen hoort, de carkit gaat in de
“aanmeld modus” voor 5 minuten

Koppelen

15 seconden indrukken en loslaten
als u 4 pieptonen hoort.

Geheugen wissen

3
www.tradevision.nl

terug naar index

Nederlands

Bellen en gebeld worden
Een oproep beantwoorden

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Bediening

Volume bediening
Het volume kan harder of zachter worden gezet tijdens het gesprek door kort op de volume
knop te drukken (omhoog of omlaag). Zodra u het einde van de schaal bereikt, hoort u een
pieptoon om aan te geven dat u de minimum of maximum volume bereikt.

Geluidskwaliteit
Nederlands

De carkit is gemaakt van zeer hoogwaardige componenten en de meest recente DSP
techniek (digital signal processing). Om de maximale geluidskwaliteit voor de beller en de
ontvanger te verkrijgen dient u rekening te houden met::

a. Omgeving

Hoe sneller u rijdt hoe meer achtergrondgeluid , het systeem

heeft een uitstekende DSP techniek om het omgevingslawaai sterk te reduceren, het
afsluiten van uw ramen enz. zal bijdragen tot het beste geluid..

b. Echo voorkomen

Het systeem is voorzien van een echo filter. Om de

beste kwaliteit te realiseren dient u het volume op het laagste niveau te zetten. Dit voorkomt

c. Spreek volume

Het systeem is voorzien van de nieuwste microfoon

technologie zodat u kunt praten op een normaal niveau.
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echo-effecten.

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Bediening

Kiestonen en mute-functie
Het kan gebeuren dat u de kiestonen via de autospeakers hoort tijdens het intoetsen van
een telefoonnummer , als u dit hinderlijk vind kunt u in het menu van uw toestel de “stil”
modus inschakelen.

Verbinding maken
Als u voor de eerste keer verbinding maakt of dat u niet het laatst aangemelde toestel

Handsfree Bluetooth™ gebruikershandleiding

hebt volg dan onderstaande procedure:
STAP 1

Bluetooth™ menu

STAP 2

Mijn apparaten

STAP 3

Selecteer CARBT_####

STAP 4

Opties

STAP 5

Verbinden

BELANGRIJK:
Als u op uw bestemming aankomt tijdens een gesprek, kan het nodig
zijn om het gesprek terug te zetten naar uw handset. Normaal gesproken gebeurt dit
automatisch echter kan dit bij oudere telefoons gebeuren dat de verbinding wordt
verbroken. Om dit te voorkomen kunt u de “opneemtoets” 4 seconden ingedrukt
houden tot u 2 pieptoontjes hoort
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Nederlands

Als u het contact inschakelt zal er automatisch verbinding worden gemaakt met uw toestel.

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Bediening

Bellen
a. Voice dial

Een korte druk op de “opneem toets” van de carkit activeert de

voice dial functie op uw toestel, dit wordt bevestigt met een pieptoon. Nu kunt u de naam
zeggen van de persoon die u wilt bellen. Deze namen moeten vooraf worden opgenomen
op de telefoon. Om voice dialing te annuleren drukt u nogmaals kort op de “opneem toets”
van de carkit.

b. Nr. herhalen

Druk en houd de “opneem toets” in totdat u, na 2 sec., 1

Nederlands

pieptoon hoort.

c. Bellen

Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk daarna op de “bel toets”.

Beeïndigen
Druk op de opneemtoets.

Gesprek weigeren
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Houd de “opneemtoets” ingedrukt totdat u na 2 seconden een pieptoon hoort.

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Bediening

Privé oproep
Om een inkomende oproep met uw telefoon te beantwoorden drukt u de “opneem toets” 2x
in waardoor de oproep direct naar uw telefoon wordt doorgeschakeld. Als u een privé
gesprek wilt voeren nadat u een oproep heeft beantwoord, druk u de “opneemtoets” in
totdat u, na 4 seconden, 2 pieptonen hoort. Om terug te keren houd de “opneemtoets”
ingedrukt totdat u, na 4 seconden, weer 2 pieptonen hoort.

Automatische verbinding voorkomen

telefoon. Om daarna handmatig verbinding te maken drukt u de opneemtoets in totdat u, na 4
seconden, 2 pieptonen hoort of schakel het contact uit en daarna weer in.

Geheugen wissen
Handsfree Bluetooth™ gebruikershandleiding

Voor het wissen van alle gekoppelde telefoons druk u de “opneemtoets” in totdat u, na 15
seconden, 4 pieptonen hoort.

Waarschuwing
De wetgeving voor het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het autorijden verschilt per
land, houd daar rekening mee.
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Nederlands

Als u het contact inschakelt en u wilt geen verbinding maken dan drukt u de “opneemtoets” in
totdat u, na 4 seconden, 2 pieptonen hoort. Inkomende oproepen gaan nu alleen via uw

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Muziek beluisteren

Inleiding
U kunt de carkit gebruiken om muziek te beluisteren die is opgeslagen op uw telefoon /PDA
of Smart Phone. De muziek komt in stereo via de 2 voorspeakers van de auto.

Compatibiliteit
U kunt deze functie gebruiken met elke telefoon / PDA / Smart Phone die A2DP
ondersteunt (Advanced Audio Distribution Profile).

Muziekbestand afspelen
Nederlands

STAP 1

Zorg ervoor dat uw telefoon Bluetooth™ verbinding heeft met de carkit.

STAP 2

Open de Media
muziekbestand.

STAP 3

Nu hoort u de muziek via de 2 voorste speakers van uw auto.

Player

op uw telefoon en daarna een

Als u geen muziek hoort raadpleeg dan de gebruikershandleiding van uw
STAP 4
telefoon.

Herhalen
Als u in de “audio streaming” modus zit kunt u de herhaal functie gebruiken door de
“opneemtoets” 2 seconden in te drukken totdat u 1 pieptoon hoort.
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Muziek bedienen

Muziek afspelen
U kunt de nummers regelen met uw telefoon maar ook met de toetsen van de carkit.
Omhoog

Opneem toets

Omlaag

Opneemtoets kort indrukken

Pause

Opneemtoets kort indrukken

Volgende nummer

2x “omhoog” toets indrukken

Vorig nummer

2x “omlaag” toets indrukken

Volume regelen
Volume omhoog

Omhoog toets indrukken en vasthouden

Volume omlaag

Omlaag toets indrukken en vasthouden

Handsfree Bluetooth™ gebruikershandleiding

Opmerking: Alle overige functies blijven werken behalve voice dialing.

Gesprekken ontvangen
Al er een oproep binnenkomt tijdens het afspelen van muziek dan zal de oproep voorrang
krijgen en als het gesprek wordt beëindigd zal de muziek weer verder spelen

Opmerking
Wanneer u muziek afspeelt is de radio in een mute-modus, om terug te keren naar de
radio, of CD dient u de muziek met uw telefoon / PDA of Smart Phone uit te zetten.
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Muziek afspelen
Start

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Koppelen van uw toestel

Het koppelen van uw telefoon is zeer eenvoudig, doorloop
de volgende stappen :
(U kunt 3 toestellen koppelen)
1.

Houd de “omlaag”toets ingedrukt tot u, na 8 seconden, 3 korte
pieptonen hoort.
(De carkit blijft 5 minuten in de koppel modus)

2.

Ga naar instellingen of verbinden in uw telefoon menu.

3.

Ga naar het Bluetooth™ menu.

4. Zet Bluetooth™ aan.
Uw telefoon zal de volgende functies hebben:
Zoeken naar nieuwe apperaten

-

Nieuw

-

Handsfree zoeken

Afhankelijk van de telefoon dient u een keuze maken en de telefoon
zal gaan zoeken naar de Bluetooth™ carkit.

Nederlands

Op uw telefoon verschijnen alle Bluetooth™ apparaten in

de omgeving. Selecteer

CARBT en voer de code 1234 in. De carkit geeft een pieptoon om de verbinding te
bevestigen.llows your phone to automatically connect when you start the car.

Aanmeld problemen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
telefoon.

Telefoon wil niet koppelen.

Sommige telefoons hebben software problemen .
Zet uw telefoon helemaal uit (batterij eruit halen) en
probeer het opnieuw. Verwijder alle andere
gekoppelde apparaten en probeer het opnieuw, het
kan voorkomen dat u het maximum aantal
gekoppelde apparaten heeft bereikt.

Ik heb mijn telefoon
aangemeld maar koppelt
niet automatisch.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw
telefoon voor “automatisch verbinden”.
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Kan het Bluetooth™ menu
niet vinden.

Handsfree
Bluetooth™ carkit

Specificaties

Handsfree Bluetooth™ gebruikershandleiding

Spanningsgebied

DC 9 ~ 25 volt

Werktemperatuur

- 35°C ~ 85°C

Opslag temperatuur

- 45°C ~ 105°C

Stroomverbruik

In gebruik:
• ACC ON (tijdens laden + praten)
800mA ~ 1.5A(Max) / DC
12V In Static Mode:
• ACC aan (tijdens laden) 800mA(Max)
/ DC 12V
• ACC ON (telefoon is niet verbonden)
180mA(Max) / DC 12V
• ACC uit ~ 0mA

Microfoon (inclusief versterker)

•
•
•
•

Uitgang van de
versterker

• Uitgangsvermogen: 5W RMS 35W (Max)
• Impedanctie: 4 Ohm
• Max uitgangsstroom: 2.6A
• Max ong. amplitude: 8Vpp

Mute modus

LO_MUTE
• stroom: 50mA (Max)

Bluetooth DSP

Full Duplex, Noise Reduction, Echo
filter

Bluetooth module

Voldoet aan de Bluetooth Headset Profile
v2.0, v1.1

Transmissie specificatie van
terminal

Terminal connecting to the vehicle
bodyline
> Batt: • Voedingsspanning : 9 ~ 25V
• SC : 3A (Max)

Categorie: FT105A Directionaal
Gevoeligheid: 50dB ± 4dB tolerantie
SN ratio: >55dB (Min)
Frequentie response: 100 ~ 16 KHz
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Nederlands

Product Specificaties

Gebruikershandleiding
Voor uw veiligheid en comfort, zorgvuldig doorlezen en bewaren in uw auto

Handsfree Bluetooth™ carkit
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