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Zestaw głośnomówiący 
>>Cruiser Light<< 

 

 
 
 

 
 

Widok produktu  
1. Podłączenie zestawu słuchawkowego  
2. Wyłączenie głosu/przycisk Handy  
3. Głośniki  
4. Przycisk wielofunkcyjny (włącz/ wyłącz, odbieranie połączenia, parowanie, połączenie)  
5. Regulacja głośności + 
6. Regulacja głośności -   
7. Mikrofon  
8. Kontrolka LED niebieska  
9. Kontrolka LED czerwona  
10. Podłączenie ładowarki  
 
Uchwyt mocowany do osłony przeciwsłonecznej:  
 

    
 
Mocowanie zestawu na uchwycie:  

 

 
Włączenie  
Przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez 3 sek., aŜ zapali się niebieska kontrolka LED. Słychać będzie równieŜ dźwięk. 
Puścić przycisk. Zestaw został włączony.  
 
Wyłączenie  
Przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez około 3 sek. Niebieska kontrolka LED zgaśnie i zapali się czerwona. Słychać 
będzie równieŜ dźwięk. Puścić klawisz. Zestaw został wyłączony.  
 
Parowanie 
Przed uŜyciem zestaw naleŜy sparować z telefonem komórkowym.  
 
1. JeŜeli zestaw jest włączony naleŜy go wyłączyć. Następnie postąpić w następujący sposób:  
 
a) Przytrzymać klawisz wielofunkcyjny przez około 6 sek. Po 3 sek. włączy się niebieska kontrolka LED, a po kolejnych 3 
sek. włączy się czerwona. Fakt ten zasygnalizowany zostanie równieŜ dźwiękowo.  
b) Puścić przycisk wielofunkcyjny. Kontroli niebieska i czerwona będą na zmianę mrugać.  
c) JeŜeli kontrolki nie mrugają na zmianę naleŜy cały proces powtórzyć jeszcze raz.  
 
2. Upewnić się, Ŝe na telefonie została włączona funkcja Bluetooth. Wybrać na telefonie konfigurację Bluetooth i rozpocząć 
wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. JeŜeli telefon odnajdzie urządzenie Infinia 750 naleŜy zakończyć proces 
wyszukiwania i wybrać urządzenie Infinia 750. JeŜeli telefon zapyta o hasło naleŜy podać 0000. (Dokładne wskazówki 
odnośnie parowania telefonu moŜna znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.  
 
Po udanym sparowaniu telefonów, czerwona kontrolka LED zgaśnie, a niebieska będzie mrugać co 3 sek. (Podczas rozmowy 
telefonicznej niebieska kontrolka będzie błyskać co 15 sek.).  
 
UWAGA!  
JeŜeli zestaw nie będzie znajdował się w trybie parowania, telefon go nie wyszuka. Przed rozpoczęciem parowania naleŜy się 
upewnić, Ŝe oba urządzenia znajdują się w trybie parowania. Podczas uruchomienia trybu parowania do dyspozycji są 2 min. 
aby przeprowadzić parowanie z telefonem. Po tym czasie zestaw wyjdzie z trybu parowania.  
 
Funkcje rozmowy  
Odbieranie połączeń  
1. Nadchodzące połączenia sygnalizowane będą przez zestaw na 2 sposoby. W przypadku niektórych modeli telefonów sygnał 
dzwonka będzie przenoszony na zestaw. JeŜeli telefon nie posiada tej funkcji, wówczas połączenie będzie sygnalizowane 
sygnałem z zestawu.  
 
2. Aby odebrać połączenie naleŜy przycisnąć klawisz wielofunkcyjny lub przycisk odbierania połączenia na telefonie 
komórkowym. Podczas aktywnego połączenia będą się świecić przyciski.  
 
Odrzucenie połączenia 
Aby odrzucić przychodzące połączenie, przycisk wielofunkcyjny naleŜy przytrzymać przez około 5 sek. Uruchomiona 
zostanie opcja >>Zajętości<<.  
 
Telefonowanie  
Odpowiedni numer naleŜy wybrać na klawiaturze telefonu.  
 
Ponowne wybieranie  
JeŜeli telefon obsługuje funkcję ponownego wybierania naleŜy w krótkim czasie przycisnąć klawisz wielofunkcyjny. Na 
telefonie pojawi się ostatnio wybierany numer.  
 
Regulacja głośności 

      
Zwiększanie głośności   Zmniejszanie głośności  
 



Standardowo ustawiono na głośność 50% głośności maksymalnej. Aby głośność dopasować do indywidualnej potrzeby naleŜy 
uŜyć przycisków, tak jak pokazano na rysunku. Zestaw posiada 4 stopnie regulacji głośności. Ustawiona głośność zostanie 
zapamiętana, do momentu gdy urządzenie nie zostanie wyłączone.  
Osiągnięcie maks. wartości głośności zostanie zasygnalizowane dźwiękowo. Głośność moŜna równieŜ regulować na telefonie 
komórkowym. 
 
UWAGA!  
Głośność dzwonka naleŜy regulować równieŜ za pomocą przycisków 5 i 6.  
 
Wyłączenie mikrofonu  
Aby wyłączyć mikrofon naleŜy przytrzymać klawisz 2 przez około 3 sek., aŜ zapali się czerwona kontrolka LED. Aby włączyć 
głos naleŜy ponownie przycisnąć klawisz 2. przez 3 sek.  
                                       
 
Środki ostroŜności 
- Po zakończeniu uŜytkowania naleŜy wyłączyć zestaw.  
- Zestaw przechowywać w bezpiecznym miejscu.  
- Urządzenie chronić przed wilgocią.  
- JeŜeli urządzenie zostało zalane, naleŜy natychmiast odłączyć zasilanie. 
- Urządzenie chronić prze kurzem i zabrudzeniami. 
- Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temp. (niskich i wysokich).  
- Nie naraŜać urządzenia na upadek.   
- Czyścic tylko i wyłącznie suchą szmatką. Do czyszczenia nie uŜywać środków chemicznych.    
- Nigdy nie otwierać obudowy zestawu.                      
 


