HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD
Ürün bilgileri
A 24-karakter LCD ekran
B Sol Hoparlör
C Ses ‘-‘
D Çağrı düğmesi
E Ses ‘+‘
F Aç/Kapa (bekleme)

G
H
I
J
K

Sağ Hoparlör
Güç bağlantısı
Oto sigara çakmağı
Araç kiti fişi
Güç göstergesi

Bağlantı
1
2

3

Adaptör fişini (I) oto sigara çakmağına takın.
Sağlam bir şekilde yerine yerleştirin.
Sigara çakmağının elektrik bağlantısı varsa, gösterge (K) yanar.
Adaptörün fişini (J) bağlantı (H) yerine takın.
Araç kitini sürücünün kolayca erişebileceği bir yere yerleştirin.
Araç kitini daha sağlam tutturmak için pıtrak bant (Velcro) kullanın. Araç kitini istediğiniz konuma
çevirin.
Kablonun araç sürüşünü engellemediğinden emin olun.
İlk bağlantı esnasında araç kiti otomatik olarak çalışır. LCD ekranı ve düğmeler mavi renkte yanar.
İlk kullanım Æ 4~7
Normal kullanım Æ 8~15

İLK KULLANIM
Bluetooth bağlantısının yapılması (eşleşme)
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Araç kitini kapatın. LCD ekranı ‘POWER OFF’ (GÜÇ KAPALI) yazısını görüntüleyinceye değin Aç/Kapa
(F) düğmesini 3~4 saniye basılı tutun.
Eşleşme kipini etkinleştirmek için: LCD ekranı ‘Pairing’ (Eşleşme) yazısını görüntüleyinceye değin
Aç/Kapa (F) düğmesini basılı tutun.
Telefon görüşmesi yapmak için:
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Bluetooth’u etkinleştirin ve Bluetooth aygıtlarını araştırın.
(Bulunması için, araç kitinin hala ‘PAIRING' (EŞLEŞME) yazısını görüntülemesi gerekmektedir.)
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Bluetooth aygıt(lar)ı bulundu: ‘BT handsfree’ seçeneğini seçin.
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Pin kodu = 1234
Araç kitinin adını girmek ya da değiştirmek olanaklı olabilir.
Telefonda uygulanabiliyorsa, bağlantı (Connect) sağlayın.
Başarılı bağlantı:
Araç kitinde: ‘Bluetooth handsfree’ yazısı görüntülenir.
Telefonda: ‘BT handsfree’ yazısı görüntülenir.
1
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HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD
NORMAL KULLANIM
A. Araç kiti ve telefonu çalıştırmak için: Çağrı düğmesine (D) bir kez basın
B. Kapatmak için: Araç kitini önce kapatmadan, adaptörü (I) sigara çakmağından çıkarın .
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Açmak için: Adaptör fişini (I) oto sigara çakmağına takın.
Bu işlem gerçekleştirilince, araç kiti, otomatik olarak araştırır ve (telefon tarafından destekleniyorsa)
eşleştirilen Bluetooth telefonu ile bağlanır.

Çağrıların alınması, sonlandırılması ya da reddedilmesi
9
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Alma: Çağrı düğmesine (D) kısa basın.
Sonlandırma: Çağrı düğmesine (D) tekrar kısa basın.
Reddetme: Aç/Kapa düğmesine (F) kısa basın.

Telefon rehberinin SIM kartından araç kitine yüklenmesi
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SIM kartından telefon rehberinin yüklenmesi: Çağrı düğmesini (D) 3~4 saniye basılı tutun.
LCD durumu:
- ‘Loading phonebook’ (Rehber yükleniyor).
- Adlar ve telefon numaraları görüntülenir.
- ‘Loading completed’ (Yükleme tamamlandı).
Bu işlem, yaklaşık olarak 30 sn sürer.

Arama
Sesli arama:
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Ses+ düğmesini (E) 3~4 saniye basılı tutun.
Bip sesini ve/veya telefonun yanıt vermesini bekleyin.
Sesli arama görevini etkinleştirin.
Sesli aramayı iptal etmek için: Ses+ düğmesine (E) basın.
Manuel kullanım:
Telefonda numarayı her zamanki gibi çevirin.
Konuşma otomatik olarak araç kitine aktarılacaktır.
Tekrar arama:
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Ses- düğmesini (C) 3~4 saniye basılı tutun.
Numara çevrilir. LCD ekranında ‘Redialling’ (Tekrar arıyor) yazısı görüntülenir.
Rehberden arama yapmak için:
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1.

Rehberden numara seçmek için Aç/Kapa (F) düğmesine basın.

2.

Numarayı/adı aramak için: Ses+ (E) düğmesine ve Ses- (C) düğmesine basın.

3.

Aramak için: Çağrı düğmesine (D) basın.

Numaraların araç kitine yüklenmiş olması gerekir (bkz 11).
2

HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD
Araç kitinde aranan son 10 numaradan birini aramak için:
1.

‘Call list’ (Çağrı listesi) içerisindeki numaralardan birini seçmek için Aç/Kapa (F) düğmesine basın.

2.

Numarayı bulmak için: Ses+ (E) düğmesine ve Ses- (C) düğmesine basın.

3.

Aramak için: Çağrı düğmesine (D) basın.

Düğme işlevleri ve göstergeleri
(Köşeli ayraç içerisindeki harfler, ürün bilgi şemalarına gönderme yapmaktadır.)

İşlem

Düğme

Aç/kapa (bekleme)

Aç/Kapa (F)

Sesi kapatma işlemi
Sesi azaltma işlemi

Aç/Kapa (F)

Sesi yükseltme işlemi

Ses+ (E).

LCD + düğme
göstergeleri
3 saniye basılı tutun. Açık -> düğme göstergesi
yanar.
LCD: ‘Bluetooth handsfree’
Bekleme: düğme
göstergeleri kapalıdır.
LCD: ‘POWER OFF’ (GÜÇ
KAPALI)
Kısa basın.

Ses- (C).

Konuşma işlemi
Diğer işlevler*
Bekleyen çağrıyı alma
Ses- (C).
işlemi
Çağrıyı telefona aktarma
Ses+ (E).
işlemi
Çağrıyı telefondan aktarma Çağrı (D).
işlemi
* Telefonun işlevi desteklemesi gerekir.

11~15inci adımlar.

Konuşma esnasında
lambalar yanıp söner.

3 saniye basılı tutun.

-

3 saniye basılı tutun.

-

Kısa basın.

-

NOT!
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Eşleşme ve kullanım
• Araç kiti, SADECE Bluetooth (BT) bağlantısının doğru eşleşmesi durumunda çalışır.
• Araç kiti, sadece Headset Protokolünü (HP) ya da HandsFree Protokolünü (HFP)
destekleyen BT aygıtlarıyla kullanılabilir.
• Eşleşme kipi sadece 2 dakika etkin durumda kalır. Gerekirse, yeniden etkinleştirin.
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HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD
• BT bağlantısı başarılı bir şekilde yapıldıktan sonra, aygıtlar kapalı olsa bile, tekrar
eşleşmeleri gerekli değildir.
• BT’nin eşleşme ve kullanılma yöntemi, diğer aygıtlardan farklı olabilir. Doğru yöntem için
BT ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
• Bağlantı yapılmışsa, bağlantı telefondan elle sonlandırılıncaya değin etkin durumdadır.
• Araç kiti, 8 adet farklı bağlı durumdaki mobil telefonu kaydedebilir. Dokuzuncu telefon ilk
telefonun yerini alır, vb. Araç kitinin eriminde birkaç bağlı telefon varsa, Bluetooth’un salt
kullanmak istediğiniz telefon üzerinde etkinleştirildiğinden emin olun.
• Çağrıların alınması, sonlandırılması ya da reddedilmesi; sesli arama; numaranın
çevrilmesi ve tekrar arama; çağrı bekletme ve telefondan ya da araç kitinden çağrı
aktarma işlemlerinin telefon tarafından desteklenmesi gerekmektedir.
• Araç kiti, ilk 20 telefon numarasını telefondaki SIM karta yükler.
• Rehber, sadece, telefonun desteklemesi ve telefon numaralarının SIM Kartında bulunması
durumunda, araç kitine yüklenebilir. Desteklenmemesi durumunda, araç kitinin LCD
ekranında 'Unsupported' (desteklenmiyor) yazısı görüntülenebilir.
• Rehberde kayıtlı biri ararsa, araç kitinin LCD ekranında numarası görüntülenir.
• Bazı telefonlar, Ses+ ve Ses- düğmesinin 3 saniye basılı tutulduğu işlevleri desteklemez.
Çağrıyı telefona yönlendirme ve çağrıyı yanıtlama seçeneği:
- Aç/Kapa düğmesini kullanarak BT bağlantısını ayırın.
- Çağrı düğmesine basmak suretiyle BT bağlantısını yeniden etkinleştirerek çağrıyı alın.
• Zil tonunun çok sesli olması ve telefonun bu zil tonunun BT aygıtına aktarılmasını
desteklemesi durumunda, özgün zil tonu bu araç kitinden işitilebilir. Aksi takdirde, araç
kitinden standart bir zil tonu işitirsiniz.
• Bazı telefonlarda, sesli arama görevini etkinleştirmeden önce araç kiti aracılığıyla ilk önce
sesli arama görevini kaydetmeniz gerekebilir.
• BT eşleşmesi etkinleştirilince, bazı telefonlar BT bağlantısını hemen oluşturmaz. Bu
durumda, telefonun zil sesini artık araç kitinden duymazsınız. Çözüm: BT eşleşmesini
etkinleştirdikten sonra Çağrı düğmesine kısa basın.
• Bazı telefonlar, optimum BT desteği olmadan üretilmektedir. Bir sorunla karşılaşırsanız,
telefonunuzun en son BT sürümüne (aygıt yazılımına) sahip olup olmadığını denetleyin.
Daha fazla bilgi için telefon imalatçısı ile görüşün.
• Araç kiti ile kullanılabilen telefonların güncellenmiş listesini bulabileceğiniz internet adresi:
http://www.trust.com/14293/compatibility
• Telefon görüşmesi esnasında, radyonun sesini kısın ya da kapatın.
• Araç kitinin arabayı sürme yeteneğinizi etkilemediğinden emin olun.
• Hırsızlığı ve araç aküsünün boşalmasını önlemek için, araç kitini beraberinizde götürün ve
araçtan ayrılırken adaptörü sigara çakmağından çıkartın.
• Varsayılan PIN kodu (1234) değiştirilemez.
• Her bağlantı esnasında telefona izin verilme mecburiyetini önlemek amacıyla telefonu
ayarlayın.
• Bazı Bluetooth telefon modelleri ile ilgili olarak LCD ekranında bir ses çubuğu görüntülenir.
Bu farklı telefon tasarımlarının bir sonucudur. Bu durumu yoksayabilirsiniz.
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Kablosuz bağlantısında sorun var

• Araç kiti ve diğer BT aygıtı arasında ya da yakınında metal nesneler var.
• Diğer BT aygıtının erimi daha kısa (örn.: BT sınıf 3: maks. 1 metre).
• Yakında başka bir kablosuz aygıt mevcut (kablosuz video ya da kablosuz ağ gibi).
Bluetooth ile ilgili güncellenmiş FAQs (Sıkça Sorulan Sorular) bölümü, sürücüler ve tâlimat
kılavuzları için www.trust.com/14293 internet adresini ziyaret edin.
Temel özellikler
12 V DC, 40 mA (kapalı, bekleme), maks. 400 mA (etkin)
Kullanılabileceği sıcaklıklar: -20 ~ 85°C; nem %0 ~ 90
Güvenlik tâlimatları
• Aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ve onarmayın.
• Aygıtı suya ve diğer sıvılara yakın yerlerde kullanmayın.
• Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın.

0470
• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer
şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14293/ce internet
adresinde bulabilirsiniz.

Kablosuz
• Bu kablosuz Bluetooth aygıtı, 2,4 GHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE Directive
(1999/5/EC) yönergesinde belirtilen temel gereklilikleri karşılamakta ve diğer ilgili
koşulları yerine getirmektedir. Bu aygıt, Sınıf 1 kablosuz aygıt olup, tüm AB ülkelerinde
kullanılabilir. Bu ürünün kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için
www.trust.com/14293 adresini ziyaret edin. (Not: bu sınıf göstergesi, BT sınıfından
farklıdır).
• Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB
dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol
edin. Frekans: 2.400 ~ -2.483 GHz. Bant genişliği: yaklaşık 1 MHz, Güç: 1 mW.
• Son zamanlarda aygıtınızla aynı frekans aralığında çalışan (video, ses sistemleri,
bilgisayar vb) pek çok kablosuz ürün mevcuttur. Dolayısıyla, aygıtınız diğer kablosuz
aygıtlar nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Aygıtlar arasında yeterli uzaklığı korumaya
dikkat ederek ve mümkün olduğu takdirde frekans kanallarını ve diğer aygıtları
değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz.
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• Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak
yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri
iletmektedir.

• Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken her
zamanki çöp kutularına atmayın.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla
bilgi için www.trust.com/warranty internet adresini ziyâret edin.
• Bu tâlimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen
veya tamâmen çoğaltılamaz.
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