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HF Auto bluetooth PN6581

Bluetooth Hands Free 

Bluetooth handsfree na stínítko je ideálním společníkem pro pohodlné a bezpečné telefonování na cestách bez 

pokut. Hands Free zaujme svou velikostí (pouze 115 × 45 × 14 mm), jako ostatní handsfree tohoto typu se umísťuje

na sluneční clonu v interiéru vozidla – toto řešení skýtá mnoho výhod. Necloní při výhledu z vozidla, zároveň je 

blízko hlavy řidiče pro perfektní kvalitu hovoru. Hands Free podporuje funkci Multipoint, umí být zároveň spojeno 

se dvěma telefony najednou. 

Popis produktu 

1 - Mikrofon 

2 - Indikátor 

3 - Multifunkční tlačítko 

4 - Ukončení 

5 - Snížit hlasitost 

6 - Zapnuto / Vypnuto 

7 - Zvýšit hlasitost 

8 - Reproduktor 

*POZN: Některé dodávky tohoto zařízení mají obrácené funkce tlačítek. Červené tlačítko zde slouží pro ZAPNUTNÍ/
VYPNUTÍ zařízení. A tlačítko 6 slouží pro změnu jazyka (Angličtina, francouzština, španělština,atd)
Tuto změnu nejsme schopni ovlivnit.
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Nabíjení 
1. Zapojte napájecí kabel konektorem micro USB do Hands Free zařízení (na spodní straně přístroje) a druhý

konektor do nabíječky (autonabíječka je součástí dodávky). Také můžete využít USB kabel a zapojit jej do
USB adaptéru, který využíváte k mobilnímu telefonu.

2. Indikátor stále rychle bliká (dvakrát za sekundu), je-li baterie vybitá. Okamžitě baterii nabijte, prodloužíte její

životnost.
3. Jestliže je baterie plně nabitá (po 2-3 hodinách nabíjení), indikátor zhasne a zařízení se vypne, odpojte nabíječku.

Zapnutí / Vypnutí 
Zapnutí: Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 3 sekund, Hands Free se zapne s hlasovým doprovodem 
"POWER ON" a Indikátor modře zabliká. Zařízení se přepne do režimu párování. Hlasově Vás na to upozorní "Bluetooth 
mode a následně začne Indikátor blikat.
Hands Free se automaticky připojí na naposledy spárovaný mobil. 

Vypnutí: stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto (6) po dobu 3 sekund, Hands Free se vypne.

Párování Hands Free s mobilním telefonem
Před prvním použitím Hands Free jej musíte spárovat s požadovaným mobilním telefonem, pomocí bluetooth.

Postupujte podle následujících kroků: 

(1) Přiložte mobilní telefon k Hands Free blíže, než na 1 metr.

(2) Zapněte Handsfree a vyčkejte dokud se neozve "Bluetooth mode"
(3) Pokud již byl mobilní telefon párován zařízení se s ním automaticky spojí (poznáte, podle toho, že se ozve 
zvuk "ding-dong"). 
(4) Pokud párujete zařízení poprvé aktivujte v mobilu funkci bluetooth a mobil zahájí vyhledávání bluetooth zařízení (řiďte se 
pokyny). 
(5) Vyberte zařízení Valley. 
(6) Zařízení vydá zvuk "Ding dong" a dle toho je párování dokončeno

Poznámka: Pokud nedojde k úspěšnému spárování do 3 minut, Hands Free se automaticky vypne. Proveďte poté

kroky ke spárování opětovně podle výše uvedených pokynů.

Zrušení spárování Hands Free kitu s mobilem 

Pokud si přejete s Hands Free kitem spárovat jiný mobil, proveďte následující kroky, abyste zrušili spárování s 

původním mobilem. 

(1) V nastavení mobilního telefonu, zvolte položku Zrušit připojení (Odpojit zařízení, Odstranit spárované zařízení,…
záleží na typu operační systému). Hands Free automaticky přejde do režimu párování (Indikátor bude  

modře blikat. 

(2) Hands Free je připraven spárovat se s jiným mobilním telefonem. (Postupujte podle kroků uvedených v

předchozí kapitole.

4. DOPORUČENÍ: před prvním použitím doporučujeme tzv. naformátovat baterii uvnitř zařízení. Formát provedete tím,
že zařízení nabijete po dobu 8 hodin (např. přes noc). Poté můžete zařízení nabíjet dle kroku 3.)

Instalace Hands Free 

(1) Připevněte kovovou sponku na sluneční clonu v interiéru vozidla. 

(2) Přiložte Hands Free kovovou destičkou (s magnetem) na jeho zádech ke kovové sponce na stínítku a dojde ke 

spojení. Hands Free by měl být umístěn tak, aby jeho mikrofon (1) byl proti ústům uživatele. 



Použití Hands Free:
(1)   Příjem hovoru:

Pokud mobilní telefon zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do Hands Free, krátce stiskněte

Multifunkční tlačítko (3) a hovor je přijat. 

(2)   Ukončení hovoru: 

Během hovoru krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) hovor bude ukončen.

(3)   Odmítnutí hovoru: 

Pokud mobilní telefon zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do Hands Free. Chcete-li hovor

odmítnout, stiskněte Multifunkční tlačítko (3) po dobu 3 sekund a hovor bude odmítnut.

(4)  Volání na poslední telefonní číslo:

Potřebujete-li opakovat hovor na poslední připojené telefonní číslo, stiskněte (Hands Free je v režimu standby) 

Multifunkční tlačítko (3) po dobu 3 sekund a přístroj automaticky vytočí telefonní číslo posledního hovoru. 

Přenos hovoru na mobilní telefon

A Z Hands Free do mobilu: Je-li Hands Free v režimu hovor, krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a 

hovor bude přesměrován z Hands Free do mobilu. 

B Z mobilz do Hands Free: Krátce stiskněte Multifunkční tlačítko (3) a hovor bude přesměrován z mobilního 
telefonu do Hands Free.

Nastavení hlasitosti 
Je-li Hands Free v režimu hovor, stiskněte opakovaně Snížit hlasitost (5) nebo Zvýšit hlasitost (7) dokud 
nebude hlasitost nastavena dle potřeby.

Poznámky k denní údržbě 
(1) Nevystavujte Hands Free vlhkému prostředí, nebo do prostředí s příliš vysokou teplotou. 

(2) Nečistěte Hands Free čisticími prostředky s korozivním působením. 

(3) Neotírejte Hands Free čisticími prostředky s abrazivními vlastnostmi, může dojít k jeho poškrábání. 

(4) Nepoužívejte Hands Free samostatně, může dojít k poruše vnitřních částí. 

(5) Pokud Hands Free delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suché místo mimo prostředí s příliš vysokou nebo 
příliš nízkou teplotou a mimo dosah jemného prachu. 

Parametry 

Pracovní napájení: 3,3 až 4,2 V= 

Spotřeba 0,6 W 

Pracovní teplota: -20 °C až 50 °C 

Frekvenční rozsah: 2.4GHz až 2.48GHz

Dosah bluetooth až 10 m 

Bluetooth verze V 4.0 class 2

Nabíjení: 5 V= / 400 mA

Nabíjecí doba asi 3 hodiny 

Doba nepřetržitého hovoru: asi 18 hodin

Doba režimu standby: až 60 dní
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Obsah balení 

Hands Free  1 × 

Autonabíječka 1 × 

micro USB kabel 1 × 

Kovová sponka 1 × 




