Bližšie informácie
komunikátor GD-06.

nájdete

v návode

pre

Ak neprebieha žiadna komunikácia, handsfree
súprava je vypnutá.

Obsah balenia
• jednotka Handsfree s pripojovacím
konektorom
• mikrofón s konektorom
• drobný inštalačný materiál

Inštalácia

Súprava HF-03 slúži na rozšírenie funkcií
autoalarmu CA-120x Athos alebo GSM
komunikátora GD-06 o možnosť telefonovania.
Inštaláciou
tejto
súpravy
do
vozidla
s autoalarmom získate možnosť prijímať
volania z ľubovoľných telefónnych čísel
a možnosť volania až na 4 telefónne čísla
nastavené v autoalarme. Počas poplachu je
možné pomocou súpravy odpočúvať interiér
vozidla a komunikovať s osobami vo vozidle.
Obsluha handsfree súpravy je bližšie popísaná
v návode k autoalarmu. Súprava HF-03 je
určená na inštaláciu do interiéru vozidla.
Handsfree súprava je aktivovaná v prípade, že
telefonujete z vozidla, alebo ak je prijaté
prichádzajúce
volanie
(napájanie
je
zabezpečené z autoalarmu).
V kombinácii s GSM komunikátorom GD-06
handsfree umožňuje hlasovú komunikáciu na
konkrétne číslo po aktivácii príslušnej svorky
alebo po prijatí príkazovej SMS správy (napr.
odposluch interiéru).

Jednotka: vyberte vhodné umiestnenie na
inštaláciu jednotky HF-03. Vhodné je také
miesto,
aby predná
strana
handsfree
s reproduktorom smerovala čo najviac do
priestoru vozidla smerom k vodičovi. Nevhodné
umiestnenie môže výrazne tlmiť hlasitosť
reproduktora. Pri výbere umiestnenia pamätajte
na dĺžku prívodných vodičov. Jednotku
pripevnite pomocou priloženej samolepky na
dobre
odmastený povrch.
Kábel s RJ
konektorom priveďte k jednotke autoalarmu
alebo GSM komunikátora a pripojte do
konektora určeného na pripojenie handsfree
jednotky.
Mikrofón: vyberte vhodné miesto pre
mikrofón. Optimálna vzdialenosť je cca.
40 až 50cm od úst vodiča. Na uchytenie
mikrofónu môžete použiť priložený držiak. Kábel
priveďte k jednotke a pripojte ho do konektora na
bočnej strane jednotky handsfree.

Nastavenie
Posuvný potenciometer na jednotke handsfree
nastavte vždy na maximum. Citlivosť mikrofónu
a hlasitosť reproduktora je možné upraviť
pomocou
nastavovacích
parametrov
autoalarmu výrobku, ku ktorému je HF-03
pripojená.

Technické parametre
Napájanie:
Maximálny odber počas telefonovania:
Rozsah pracovných teplôt:

Handsfree súprava HF-03

12 V js ± 25%
1A
-20°C ÷ +70°C

MHF53700SK

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použi na komerèn

HF-03 súprava handsfree

