handleiding
BluEtooth Handsfree Carkit LH 200
Mogelijkheden

Bluetooth®
Hands-Free Carkit

Inhoud:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
 SP technologie voor ruis en echo onderdrukking
D
 raadloos telefoonboek via OPP of AT
O
 proep overdracht tussen telefoon en LH 200 tijdens gesprek
O
 pslagruimte voor 600 telefoonnummers
O
 proep ID op display, laat de naam zien van de beller
S
 temherkenning
S
 nelkiesnummers instellen
T
 elefoonboek
A
 utomatische verbinding (synchronisatie)
M
 eerdere Bluetooth® apparaten mogelijk
L
 CD display verstelbaar in juiste hoek positie
O
 nthoud de gesynchroniseerde telefoon

Bediening voorkant:

Telefoonboek kopiëren
Synchronisatie knop

LM 200 Carkit

medium

large
Verdikking

Telefoonboek
Bellijst
Verwijder bel historie
LCD licht aanpassing
Snelnummer kiezen
Omkeren van het display

Volume knop +
Omhoog in menu
Opnemen
Stem herkenning
Nummerherhaling
Ja (in menu)

Oplader

Montagesteun

Volume knop Omlaag in menu
Handleiding
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Stil (mute)

Pairing
Snel nummer
kiezen

Verbreek knop
Weiger gesprek
Nee (in menu)
Uitschakelen
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Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
Bediening achterkant:

Inhoud:

Dunne siliconen stuuropvulling
(indien nodig)

A/T

USB Aansluiting

LCD hoek verstelling
MIC

•
•
•
•

E
 inde gesprek
Weiger gesprek
Nee (in menu)
Uitschakelen (power off)

•
•
•
•

Opnemen
Stemherkenning
Nummerherhaling
Ja (in menu)

•
•

Volume +
Omhoog in menu

•
•

Volume –
Omlaag in menu

•
•

Telefoonboek synchroniseren
Wisselen tussen telefoon en LH 200

•
•

Pairing
Snel nummer kiezen

•
•
•
•
•
•
•

Telefoonboek
Bellijst
Verwijder bel historie
LCD licht aanpassing
Snel nummer kiezen
Verbinding verbreken
Omkeren van het display

•

Stil (mute)

ON/OFF

Menu lijst

Telefoonboek
Bellijst
Snel bellen
Del PB (PB telefoonboek)
BL Adjust (BL: achtergrondlicht)
Omdraaien
Geen verbinding/Verbinding

Gemist
Ontvangen
Gekozen

Installatie positie:

1. Beginnen (starten)
1. Opladen van de LH 200
Voordat u het artikel gebruikt zult u het systeem eerst ± 3 uur moet
opladen, als het systeem opgeladen is stopt het knipperen van het
icoon en kunt u het artikel in gebruik nemen. Als de LH 200-accu
lager dan 10% is, zal er op het dislay om de twee minuten de tekst
“LOW” komen te staan.
2. Aanzetten van de LH 200
1. D
 ruk twee seconden op de
knop, op het display komt dan
LH 200 te staan.
2. O
 p het display staat nu Connection, u kunt nu met uw mobile
telefoon pairen met de LH 200.

LH 200 wordt in eerste instantie gemonteerd met smalle siliconen
verdikkingen, als de LH 200 niet goed aansluit kunt u de dikkere
meegeleverde siliconen verdikkingen gebruiken.
Waarschuwing:
1. V
 oordat u het systeem monteert moet u er zeker van zijn dat het
voertuig geparkeerd staat in een veilige omgeving met de motor
uit en het voertuig op de handrem!
2. T
 ijdens de montage moet u ervoor zorgen dat u de siliconen verdikking voorzichtig monteert om beschadiging te voorkomen.

3. Pairing
1. V
 oor de eerste keer pairen (pairing)
a. D
 ruk 2 seconden op de
knop om in de pairing mode te
komen.
b. Z
 et op uw telefoon de Bluetooth® aan en zoek dan naar de LH
200.
c. K
 ies nu BT200 en maak de connectie.
d. A
 ls de connectie goed is verlopen zult u in uw mobiele telefoon
de code 0000 moeten drukken. Als de pairing goed is verlopen
zal op de LH 200 de naam van uw mobiele telefoon komen te
staan.
2. A
 ls u nu op de
*, verschijnt het telefoon ID in het scherm
van de LH 200.
4. Uitzetten van de LH 200
knop en dan komt er op het display
Druk 5 seconden op de
power off te staan.
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1. Beginnen (starten)

2. Bellen

5. Instellen
1. V
 erstel het LCD zodat het goed leesbaar is, doe dit door middel
van de schuifknop op de achterkant.
2. A
 chtergrondlicht instellen
a. Druk

.
b. S
 croll door het menu en druk op
of
tot u
“BL adjust” ziet.
c. D
 ruk op
om in het menu te gaan.
d. U
 ziet nu de verlichting balk met 4 instel mogelijkheden, dit kunt
of
te drukken.
u verstellen door op
e. D
 ruk op
om de instelling op te slaan.
3. O
 mdraaien van het display (voor montage onderaan het stuurwiel)
a. D
 ruk op
.
b. S
 croll door het menu en druk op
of
tot u “Inverse”
ziet.
c. D
 ruk op
om het menu in te gaan.
d. D
 e tekst in het LCD scherm draait nu om (Inverse).
e. D
 ruk op
om de instelling vast te leggen.

1.	Laatst gekozen nummer bellen
, nu wordt het laatst gekozen nummer
Druk 2x achter elkaar op
gebeld, in het beeldscherm komt nu “REDIAL” te staan.
2.	Snelkiesnummer bellen
a. Druk op
.
b. Zoek het gewenste nummer door op
c. Druk op
om te bellen.

of

te drukken.

3.	Bellen vanuit het telefoonboek
a. Druk
.
b. S
 croll door het menu door op
of
te drukken zoek
Phonebook.
c. Druk op
om toegang te krijgen tot het telefoonboek.
d. S
 electeer het gewenste nummer door op
of
te drukken.
e. Druk op
om te bellen.
4.	Stem herkenning (uw telefoon moet stemherkenning ondersteunen)
a. Druk op
er komt nu op het display “Voice dial” te staan.
b. Spreek duidelijk de gewenste naam uit het telefoonboek.
c. A
 ls het niet goed is gegaan hoort u 2x een piep, druk op
en
voer de procedure nog een keer uit.
5.	Beller ID
a. Naam, nummer moet wel voorkomen in het telefoonboek.
b. N
 ummer komt in beeld als het niet in het telefoonboek voorkomt.

3. Telefoonboek
c. Privé-nummer, als u gebeld wordt met een privé-nummer komt
er “Calling” in het scherm te staan.
6. Gesprek ontvangen en opnemen
Als er gebeld wordt drukt u simpelweg op

.

7. Gesprek beëindigen
Om een gesprek te beëindigen of te weigeren drukt u op

.

8. Opties tijdens het bellen
a. Beller in de wacht zetten.
om
b. Als u gebeld wordt onder een gesprek dan drukt u op
te   switchen naar het binnenkomende gesprek. Als u terug wilt
en u gaat weer terug naar
switchen drukt u nogmaals op
het eerste gesprek.
om het eerste gesprek te beëindigen en het
c. Druk op
nieuwe gesprek te beginnen.
d. Als u met de telefoon verbinding heeft met de LH 200 en u wilt
daartussen de verbinding verbreken dan kunt u A/T drukken en
de verbinding wordt verbroken met de LH 200, u kunt nu met
uw telefoon doorbellen.
e. Volume: De gebruiker kan het volume verstellen door op
of
te drukken.
de
d. Stil (mute)
U kunt het geluid uitzetten door 1x op MIC te drukken, wilt u
het geluid weer aanzetten drukt nogmaals op MIC en het geluid
is weer aan.

1. Telefoonboek
De nummers uit uw telefoon kunt u naar de LH 200 synchroniseren
door op A/T te drukken.
Let op!!! Niet bij alle mobiletelefoons is deze overdracht mogelijk.
1. S
 ynchroniseer telefoonboek van uw mobiel via A/T.
a. Wees er zeker van dat uw mobiel en LH 200 aanstaan en zijn
verbonden.
b. Druk op A/T.
c. Als de synchronisatie goed is verlopen staan de telefoonnummers in de LH 200, is dit niet het geval dan staat er “Sync
fail”!
2. Telefoonlijst
.
a. Druk op
of
drukken, net zolang
b. Scroll door het menu door op
tot u “Call list” ziet.
.
c. Druk op
of
te
d. Zoek Missed, Received of Dialled door op
drukken
(Missed = gemist, Received = ontvangen, Dialled = gekozen).
om te bellen.
e. Druk op
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3. Snelkiesnummer bellen
Om snelkiesnummers in te stellen moet eerst het telefoonboek gesynchroniseerd zijn.
1. S
 nelkiesnummer instellen
a. D
 ruk op
.
b. S
 croll door het menu door op
of
drukken, net zolang
tot u “Phonebook” ziet.
c. D
 ruk op
.
d. Z
 oek met het gewenste telefoonummer op door op
te drukken.
of
e. D
 ruk 3 seconden op
om het nummer in de snelkieslijst te
zetten.
Er kunnen maximaal 10 snelkiesnummers worden opgeslagen, als de
lijst vol is wordt het bovenste nummer overschreven.
2. S
 nelkiesnummers verwijderen
a. D
 ruk op
, en zoek het nummer dat u wilt verwijderen door
of
te drukken.
op
b. D
 ruk 3 seconden op
om het nummer te verwijderen.
4. Nummers uit het telefoonboek verwijderen
1. E
 én enkel telefoonnummer verwijderen
a. D
 ruk op
.
b. S
 croll door het menu door op
of
drukken, net zolang
tot u Phonebook of Call list ziet.
c. D
 ruk op
, en zoek het nummer dat u wilt verwijderen door
of
te drukken.
op
d. D
 ruk 3 seconden op
om het nummer te verwijderen.

2. Kunnen andere Bluetooth® gebruikers mijn gesprek horen?
N
 ee, door het pairen met uw telefoon is er een gesloten verbinding tussen de 2 Bleutooth apparaten.
3. M
 oet ik de telefoon opnieuw verbinden als de verbinding verbroken is geweest?
D
 it verschilt per telefoon. Sommige merken telefoons maken
automatisch verbinding zodra deze binnen het bereik zijn, andere
moeten handmatig worden verbonden.
4.	Waarom kan er veel geruis zijn als ik met de LH 200 een
gesprek voer?
A
 ls de afstand tussen de LH 200 en de telefoon erg groot is,
kan de ruis luider worden. Pas de afstand tussen de LH 200 en
de telefoon aan. Als het signaal van de telefoon met de provider
zwak is, kan er ook een ruis ontstaan.

Specificaties
Bluetooth® specificaties:
Frequentie bereik:
Ondersteund:
Spraaktijd:
Standby tijd:
Oplaad tijd:
Gewicht:
Afmetingen:

V2.0 + EDR
2.4 – 2.48 GHz
HSP, HFP en OPP
11 uur
220 uur
3 uur
125g
157.3 x 84.4 x 39.8 mm

2. A
 lle opgeslagen nummers verwijderen
a. D
 ruk op
.
b. S
 croll door het menu door op
of
drukken, net zolang
tot u “del PB” ziet.
c. D
 ruk op
.
d. O
 p het display komt “Erase?” te staan. Let op!!! Alle nummers
uit het telefoonboek zullen worden verwijderd.
e. D
 ruk op
om te bevestigen. Op het display komt “Erase OK”
te staan. De snelkiesnummers blijven in het geheugen staan.
Ook als de nummers uit het telefoonboek zijn.
5. Verbinding met de telefoon maken of verbreken
a. D
 ruk op
.
b. S
 croll door het menu door op
of
drukken, net zolang
tot u “Disconnect” of “Connect” ziet.
c. D
 ruk op
om verbinding te maken of te verbreken met het
laatst verbonden telefoon toestel.

4. Veelgestelde vragen
1. W
 at is de maximale afstand tussen de LH 200
en de telefoon?
De maximale afstand tussen de LH 200 en de telefoon is ± 10
meter, zonder obstakels.

Belangrijke informatie
Let op!!! Dit product is getest en goedgekeurd voor een Classe
B digitaal apparaat, volgens deel 15 van de regels van FCC. Dit
betekent dat het product is ontworpen met redelijke protectie tegen
storingen met huishoudelijke apparatuur. Dit product zendt radio
signalen uit, als het product niet volgens deze instructies is geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan het mogelijk storing brengen op andere
signalen. Dit is echter geen garantie dat het product geen storing op
andere systemen aanbrengt.
Mocht het product toch storing aanbrengen op radio- of televisiesignalen, dan kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
• Verplaats de antenne van het gestoorde apparaat.
• Vergroot de afstand tussen het product en het gestoorde apparaat.
• Vraag een dealer of radio/tv specialist om hulp.
Let op!!! Dit product is getest en goedgekeurd voor een Classe B
digitaal apparaat, volgens deel 15 van de regels van FCC. Dit gaat
met 2 voorwaarden:
(1) het product mag geen schadelijke storing veroorzaken en
(2) h
 et product moet elk binnenkomend signaal accepteren, inclusief signalen die een ongewenste effect hebben.
Let op!!! De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige radio of televisie storing veroorzaakt door niet-geautoriseerde aanpassingen aan
het product. Door zulke aanpassingen kan de garantie naar de gebruker geweigerd worden.
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