METABLUE2 - BLUE TOOTH HANDS FREE SADA
UIVATELSKÝ NÁVOD
ÚVOD
Váený zákazníku,
døíve ne zaènete èíst uivatelský návod na následujících stránkách, rádi bychom
Vám blahopøáli k výbìru zaøízení MetaBlue2. Je nám potìšením sdìlit Vám nìkteré uiteèné
obecné informace které Vám pomohou pochopit jak pracuje Vaše nová hands free sada.
MetaBlue2 je hands free sada která vyuívá Bluetooth technologii.
Hlavním dùvodem pro vytvoøení Bluetooth technologie je jeho schopnost umonit
komunikaci a souèinnost mezi rùznými zaøízeními (telefony, tiskárny, notebooky, PDA, HiFi
systémy, TV, poèítaèi, mobilními telefony a hands free...) bez pouití propojovacích kabelù.
Propojení zaøízení je bezdrátové a vyuívá rádiového pøenosu který je úèinný do
vzdálenosti mezi zaøízeními ne vìtší ne 5 m.
FUNKCE
Vdy pøihlédnìte k uivatelskému návodu Vašeho telefonu pro informace o párování a
rozpoznávací proceduøe.
Systém je funkèní pøi zapnuté spínací skøínce vozidla, pokud není spínací skøínka vypnuta v
prùbìhu telefonního hovoru. V tomto pøípadì zùstane zaøízení zapnuté, take hovor mùe
pokraèovat maximálnì dalších 10 min. Veškeré èinnosti zahrnující manipulaci s Vaším
mobilním telefonem musí být provedeny v dobì kdy vozidlo není v pohybu. Pøi zapnutém
zapalování vozidla signalizuje LED kontrolka rùzné aktivity zaøízení zmìnou svého stavu.
- pomalé blikání (5 sec.): procedura párování nebyla provedena
- rychlé blikání (1 sec.): zaøízení vyhledává mobilní telefon pro párování. Tento stav trvá
maximálnì 60 sec.
- LED svítí: zaøízení je spojeno s telefonem
Po stisknutí tlaèítka se ozve tón z reproduktoru, bez ohledu na provozní stav zaøízení.
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PÁROVÁNÍ
Tato procedura umoòuje vzájemnou identifikaci mezi mobilním telefonem a hands free
sadou a umoòuje následné rozpoznání zaøízení.
Pro pouívání hands free sady musí být provedena procedura párování telefonu a hands free
sady. Pøi proceduøe párování se vdy øiïte uivatelským návodem Vašeho mobilního
telefonu. Poté co mobilní telefon nalezl zaøízení identifikované jménem METABLUE_SPP,
zadejte v momentì poadavku spojovací kód 1234. Display mobilního telefonu zobrazí
informaci týkající se párování a spojení bude provedeno na základì specifických nastavení
kadého mobilního telefonu.
Zaøízení je schopno podporovat 4 ji napárovaná zaøízení v provozu: není nutné opakovat
proceduru párování pro 4 poslední párované mobilní telefony pokadé kdy zapnete spínací
skøínku vozidla, nebo vypnete/zapnete telefon. Pokud byly napárovány 4 mobilní telefony, je
nadále moné párovat další mobilní telefon. Tento zaujme místo prvního párovaného
telefonu v seznamu napárovaných telefonù uloeném v pamìti zaøízení. Pokud je však první
napárovaný telefon té rozpoznán jako poslední, bude novì párovaný telefon uloen namísto
druhého telefonu v seznamu napárovaných telefonù.
ROZPOZNÁNÍ
Rozpoznání je procedura pro fyzické rozpoznání zaøízení bez pouití vodièù, to znamená e
systém je schopen pracovat (MetaBlue2 modul + GSM telefon)
Po zapnutí spínací skøínky dojde k následnému rozpoznání, které je signalizováno dvìmi tóny
vydanými reproduktorem a LED, která zùstane svítit. Jakmile je rozpoznání provedeno,
mùe být hands free pouíváno. Rozpoznání je provedeno s jedním z mobilních telefonù ji
døíve napárovaným s MetaBlue2 modulem, pokud je telefon zapnut a je té v dosahu zaøízení
(5 m). Pokud jsou dva (nebo více) napárovaných mobilních telefonù v dosahu pøi zapnutí
spínací skøínky, bude rozpoznán pouze jeden ze dvou (nebo více) telefonù podle poøadí
priorit uloeném v zaøízení.
Zpùsob jakým zaøízení pracuje závisí na typu pouitého mobilního telefonu. Pro bliší
informace pøihlédnìte k uivatelskému návodu vašeho telefonu.
Prosíme pamatujte, e nìkteré typy mobilních telefonù vyadují zadat povolení pro
automatické rozpoznání hands free sady, zatímco s jinými modely je rozpoznání vdy
aktivní.
HLASOVÉ VYTÁÈENÍ
Pro uskuteènìní hlasové aktivace volání musí být funkce podporována mobilním telefonem
který pouíváte.
Pro bliší informace pøihlédnìte k uivatelskému návodu Vašeho mobilního telefonu.
Hlasové vytáèení je aktivováno stisknutím a podrením tlaèítka. Pøístup k hlasovému
vytáèení je signalizován odlišnì v závislosti na typu mobilního telefonu který pouíváte. Pro
bliší informace pøihlédnìte k uivatelskému návodu Vašeho mobilního telefonu. Jakmile
vyslovíte hlasový znak pro volání urèitého èísla, bude tento znak opakován (pro potvrzení
správné identifikace) a následnì bude uskuteènìno volání.
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Pokud nedojde k uskuteènìní volání, vydá zaøízení signál o selhání pokusu volání uskuteènit.
Signál je závislý na typu mobilního telefonu který pouíváte. Kadopádnì pouití klávesnice
mobilního telefonu je vhodnìjší zpùsob pro uskuteènìní volání.
PØÍJEM A UKONÈENÍ HOVORU (ZAVÌŠENÍ)
Pøíchozí hovory jsou zaøízením signalizovány standardním vyzvánìcím tónem. V závislosti na
typu pouitého mobilního telefonu a jeho aktuálním nastavení (napø. vibraèní vyzvánìní),
nemusí být vyzvánìcí tón standardní, ale mùe být slyšet tón pouitý v továrním nastavení
telefonu. Pro pøijmutí hovoru stisknìte krátce tlaèítko. Po ukonèení rozhovoru stisknìte
znovu krátce tlaèítko.
ODMÍTNUTÍ HOVORU
Pøíchozí hovor mùete odmítnout dvojím krátkým stisknutím tlaèítka.
OPAKOVANÉ VOLÁNÍ POSLEDNÍHO VOLANÉHO ÈÍSLA
Stisknìte dvakrát krátce tlaèítko.
SOUKROMÝ REIM
Bìhem hovoru stisknìte a podrte tlaèítko pro deaktivaci hands free sady a pøepnutí
hovoru do mobilního telefonu. Do reimu hands free se mùete opìt vrátit stisknutím a
podrením tlaèítka.
PØEHLED DOSTUPNÝCH POVELÙ ZADÁVANÝCH POMOCÍ TLAÈÍTKO/LED MODULU
Pøijmutí hovoru

Stisknìte krátce (< 1 sec.)

Odmítnutí hovoru
(s vyzvánìním hands free)

Stisknìte dvakrát krátce
(obì stisknutí v max. èase 2 sec.)

Ukonèení hovoru (zavìšení)

Stisknìte krátce (< 1 sec.)

Opakované vytáèení

Stisknìte dvakrát krátce
(obì stisknutí v max. èase 2 sec.)

Hlasové vytáèení

Stisknìte a podrte (> 2 sec.)

Èekající hovor
(s probíhajícím hovorem)

Stisknìte dvakrát krátce
(obì stisknutí v max. Èase 2 sec.)

Pøepnutí
(hands free/soukromý a zpìt)

Stisknìte a podrte (> 2 sec.)

Zvýšení/sníení hlasitosti

Stisknìte tlaèítko + (zvýšení),
nebo - (sníení) hlasitosti
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NASTAVENÍ HLASITOSTI
Bìhem hovoru mùete zmìnit hlasitost pomocí kláves na telefonu, nebo pomocí tlaèítek + a na LED/tlaèítko modulu. Pro bliší informace pøihlédnìte k uivatelskému návodu Vašeho
mobilního telefonu.
USKUTEÈNÌNÍ VOLÁNÍ BEZ HLASOVÉHO VYTÁÈENÍ
Pokud si pøejete volat èíslo které nemá ve Vašem telefonu uloený hlasový znak, mùete pro
uskuteènìní hovoru pouít klávesnici telefonu. Volání bude automaticky pøepnuto do hands
free sady, take mùete pokraèovat v hovoru v naprostém bezpeèí.
SEZNAM KOMPATIBILNÍCH MOBILNÍCH TELEFONÙ
Pro kadý mobilní telefon a pro kadý funkèní reim, vdy pøihlédnìte k uivatelskému
návodu pøíslušného telefonu. Meta Blue2 hands free komunikuje v principu se všemi
telefony GSM vybavenými protokolem Bluetooth verze 1.2 tøída 2.

PROSÍME PAMATUJTE
Provedení software mobilního telefonu se liší výrobce od výrobce a model od modelu a
dokonce série od série u jednoho modelu telefonu. Tato rozmanitost software mùe vést k
chování dodateèných funkcí (jako napø. pøepnutí hovoru z hands free na soukromý reim a
zpìt, volání za vyuití hlasového vytáèení atd.) jinému, ne je uvedeno v tomto návodu.
Nicménì by tímto nemìla být ovlivnìna monost uskuteènit hands free hovor.
UPOZORNÌNÍ
a) zaøízení MetaBlue2 je zapojeno k systému který redukuje hlasitost autorádia (mute
funkce) bìhem hovoru. Tato funkce mùe být pouita pouze s urèitými typy autorádií.
Pøihlédnìte k uivatelskému návodu autorádia pro pøíslušné zapojení. U nìkterých
Mobilních telefonù mùe tón kláves aktivovat funkci “mute”. V tomto pøípadì
doporuèujeme tón kláves na telefonu vypnout.
b) S urèitými mobilními telefony nemùe být pøerušeno spojení okamitì po ukonèení hovoru
a funkce “mute” je stále aktivní (tento stav mùe být rozpoznán díky nápisu PHONE na
display autorádia). V tomto pøípadì jednoduše stisknìte tlaèítko na hands free sadì pro
návrat do normálního stavu.
c) Nìkteré mobilní telefony jsou konstruovány pro pøenos jakéhokoli zvuku produkovaného
Bluetooth, proto Vám doporuèujeme zrušit tóny kláves a tím se vyhnout aktivaci “rádio
mute” funkce pokadé kdy je stisknuta klávesa telefonu. Pro bliší informace pøihlédnìte
k uivatelskému návodu Vašeho mobilního telefonu.
d) Obvykle je výmìna signálù mezi mobilním telefonem a hands free sadou (bezdrátové
spojení) trvale v èinnosti. LED signalizuje tento stav trvalým svitem. Nìkteré mobilní
telefony neudrují trvale aktivní spojení a proto LED bliká. V tomto pøípadì je však spojení
stále správné a systém je pøipraven pracovat.
e) nedostateènì nabitý akumulátor mobilního telefonu mùe vést k opakovanému odpojení a
následnému pøipojení: toto je velmi nepøíjemné pøi pouívání hands free sady.
f) poslech AM rádio stanice (závisí té na typu autorádia) pøi zapnutém MetaBlue2 zaøízení
mùe vést k mírnému nárùstu hluku pozadí který je bìnì slyšen u tohoto typu vysílání.

Výhradní dovozce do ÈR
C.A.System s.r.o.
Chrášany 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056, 602221236
email: meta@casystem.cz
www.casystem.cz
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