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Car Handsfree Bluetooth 
Art.no 36-3553, model Alpha BT V.1.2

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. 
We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical 
data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer 
Services (see address on reverse).

Safety
• Always check the local legislation regarding use of mobile phones and handsfree equipment 

while driving. 

• Do not expose the product to extreme temperatures or direct sunlight.

• Never expose the product to moisture, liquid or humidity.

• Use only rechargeable batteries.

• Never mix rechargeable and alkaline batteries, also never mix old and new batteries. 

• Use only the included or recommended charger.

• Never take apart the product or its accessories. The product should only be repaired by 
qualified service personnel.
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Product Description
• Caller ID in clear foldable display. 

• DSP technology for effective noise and echo cancellation.

• Battery operated (3 x LR03/AAA) makes it possible to mount it cordless. 

• Easy to install, attaches directly on the car’s sun visor or can be used in meetings as a 
conference phone where everyone can talk and listen. 

• Built-in microphone and speaker. 

• Supports for voice dialling (if the phone supports that). 

• Phone book with memory for up to 600 entries. 

• Comes with car charger for 12/24 V DC. 
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Buttons and Functions
• Answering a call

• Confirm settings in menus 

• Voice dialling (2 sec.)

• Finish a call 

• Go back in menus

• Callback feature (2 sec.)

• Move down in menus 

• Choosing phone (A/B)

• Activate menu

• Move up in menus 

• Decreases the volume

• Increases the volume 
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Getting Started
1. Open the battery compartment by sliding it 

straight back and insert 3 x HR03/AAA-batteries. 
Make sure to install the batteries according to 
the markings in the battery compartment.

 Important! Charge the batteries for a minimum 
of 6 hours before fist use. 

2. Replace the battery cover. 

3. Mount the sun visor on the tracks according to 
the figure. Press the attachment all the way until 
a click sound is heard and the attachment is 
locked in place. 

4. Attach the unit on the sun visor according to  
the figure. Tilt the display to the desired angle.  

Loosening the sun visor attachment 
If you want to loosen the sun visor, press the  
attachments catch with a screwdriver according to 
the figure and simultaneously press the attachment 
in the arrow’s direction. 

3
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Charging the batteries 
When the unit gives out several tones and the symbol   is shown on the display it is time to 
charge the unit’s batteries. 

1. Connect the included car charger in the car’s cigarette outlet and then to the connection on 
the sided of the device.  The symbol   on the display indicates that the charging is  
in progress. 

2. When the batteries are fully charged   is shown on the display, the charger can  
now be disconnected. 

Using the headphone outlet
To the headphone outlet (3.5 mm) on the left side of the unit a pair of headphones can be  
connected. The internal speaker quietens when headphones are connected. 

Preparations
Turning the radio on/off
Turn on
Turn the display out, the unit gives out a short sound signal and the display is lit. 

Turn off
Turn back the display to its original position, the device shuts off itself after a few seconds. 
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Creating a Bluetooth connection
Before the mobile phone and the handsfree unit are used together for the first time a connection 
(pairing) has to be created.  When this is done the connection is saved in the respective unit. 

• Two mobile phones can be connected simultaneously. 

• The handsfree unit has memory capacity for up to 8 mobile phones. 

1. Place the mobile phone and the handsfree unit no more than a metre apart. 

2. Activate the Bluetooth function on the mobile phone (if the mobile phone has pre-configured 
“Profiles” it is recommended that the handsfree profile is used instead of the headset profile). 

3. Turn on the handsfree. The display indicates “A” (for the first phone) and P (connection mode). 
The connection mode is activated automatically for 4 minutes. 

4. Choose searching for new Bluetooth unit in the mobile phone’s menu (see the mobile phone’s 
instruction manual). 

- The mobile phone searches for available units within approx. 10 metres and displays them  
in a list. 

- Choose to connect to unit Exibel and enter the password 1234 when the password is 
asked for. 

5. The connection is now ready and the units are ready to be used together. The phone’s 
Bluetooth name is shown on the unit’s display with a symbol representing a car. 
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N.B.
• On some phones the connection must be activated and approved after the connection 

procedure has been made. Choose to manually activate the connection to the unit Exibel  
(see the mobile phone’s instruction manual). 

• If the connection has failed, repeat the connection procedure again. 

• If you do not want to create a new connection when the handsfree unit is turned on,  
wait a moment and let the unit automatically search and connect to an already connected 
mobile phone. 

Connecting another phone
• Press    once directly after step 5.

• The display indicates “B” (for the second phone) and P (connection mode).

• Repeat steps 4 and 5.

Choose connected phone
If you have connected several mobile phones you can choose for which phone the current 
features should function for. 

• In the wait mode, press   to choose connected mobile phone. The display shows which 
phone has been selected, “A” or “B” and the name of the mobile phone. 
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Operation
Making a call
1. Enter the phone number as usual on the mobile phone and press call. 

2. The call is connected to the handsfree unit. 

3. Press Hang up on the mobile phone or press   on the unit when you want to finish the call. 

Making a call from the phone book
To make a call from the phone book via the handsfree unit you must first have transferred your 
contacts from the mobile phone. See section Phonebook. 

1. Choose Phonebook in the menu and confirm with .

2. Choose Ph.B. review and confirm with .

3. Press   to in alphabetical order choose the first letter of the name you are searching for 
(the first contact for each letter in the alphabet is shown). 

4. Then press   until you have found the desired contact. If there are several numbers on the 
same name, press until the desired number for the name is shown. 

5. Press   to call the chosen contact. The call is connected to the phone and the sound is 
transferred to the handsfree unit. 

6. Press   when you want to finish the call. 
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Answering a call
When an incoming call is received, the unit sounds, press   to answer the call. 

Refusing an incoming call
Press   to refuse an incoming call. 

Answer a call on the other phone
If you have two mobile phones connected you can during a call on one phone, answer  
an incoming call on the other phone. 

Example:

1. Telephone A has a current call on the handsfree unit. 

2. When an incoming call is received by telephone B the unit sounds to notify the user that there 
is a new call. 

3. Press   to answer the call.  The sound from telephone A is silenced and the call in 
telephone B can begin. 

4. Press   to finish the call.  When the call in telephone B is finished, the call from telephone 
A is resumed. 
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Turning off the microphone (mute)
• Press   to temporarily turn off the microphone. You can now have a private conversation 

without the person on the phone being able to hear you (tones indicate that the mute function 
is activated). 

• Press again to turn on the microphone. 

Voice dialling
Call a contact by saying his/her name. 

The mobile phone must support voice dialling and voice commands must be stored for the  
contacts you wish to call using voice dialling.  Follow the mobile phone’s instruction manual. 

1. Make sure voice dialling is activated on the mobile phone. 

2. Press and hold   for approx. 2 seconds until the display shows Voice Dial.

3. Say the name after the tone.  The phone calls the contact. 

Transfering calls to the mobile phone
If you want to have a private conversation without the handsfree feature. 

• During current call, press   to transfer the call to the mobile phone. The handsfree unit’s 
speaker and microphone are shut off. Press the button again to return to the handsfree.
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Automatic redial 
Automatic redialling of the latest dialled number. 

• Press and hold the automatic redialling button   for approx. 2 seconds to call the latest 
dialled number. 

Using the menus 
1. Open the menu by pressing   once. 

2. Then use   and  to go to the desired sub-menu. 

3. Confirm your choice and settings by pressing .

4. Press   to exit the menus.

Languages
If you want to change the language in which the menus are displayed. Available languages:  
English, Spanish, French, German, Italian, and Portuguese. 

1. Choose Languages in the menu and confirm with .

2. Choose desired language with   or . Confirm your choice with .
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Phonebook
Allows you to via Bluetooth transfer the mobile phone’s contacts to the handsfree unit. Up to 600 
entries can be stored in the phone book. 

N.B. The mobile phone must be able to support the transfer of a phone book via Bluetooth.  See 
your mobile phone’s instruction book.

Transfering the entire phone book  (Ph.B. reading)
1. Make sure that the mobile phone is connected to the handsfree unit (the display shows the 

phone’s name and/or the car icon on the bottom part of the display)

2. Choose Phonebook in the menu and confirm with .

3. Choose Ph.B. reading and confirm with .

4. The transfer of the phonebook starts in a moment. The unit’s display shows the names and 
numbers that have been transferred.  

 N.B. Do not touch any of the buttons and do not move the phone away from the unit whilst 
the transfer is in progress. 

5. When the transfer is completed, press  to finish. 

N.B. 
If the mobile phone does not support transfer via Bluetooth the message “Phonebook push” in the 

unit’s display. Press  to finish. 
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Transfering specific contacts
1. Make sure that the mobile phone is connected to the handsfree unit. 

2. Choose in the mobile phone to send one or several contacts via Bluetooth to the handsfree 
unit. Follow the mobile phone’s instruction manual. 

3. The actual contact is show on the unit’s display when the transfer occurs. 

Displaying a number in the phonebook (Ph.B. review)
1. Choose Ph.B. review and confirm with .

2. Press   to in alphabetical order choose the first letter of the name you are searching for. 

3. Then press   until you have found desired contact. If there are several numbers under  
the same name, press until the desired number for the name is shown. 

Erasing the entire phone book (Ph.B. delete)
1. Choose Ph.B. delete and confirm with .

2. The display shows “Delete the phone book”.

- Press  to confirm that you want to erase the phonebook. N.B. This action cannot be 
rewersed!

- Press   to finish without erasing. 
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Received Calls
Choose Received Calls to display received calls. 

Call up a received number: 

• Mark the number with   or . Then press   to call up the number. 

Missed Calls
Choose Missing Calls to display missed calls. 

Calling up a missed number: 

• Mark the number with   or . Then press   to call up the number. 

Dialled Out Calls
Choose Dial Out Calls to display previous called numbers. 

Calling up a previously called number: 

• Mark the number with   or . Then press   to call up the number. 
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Hot Key
Choose a number in the phonebook that you want to call by pressing   and   
simultaneously. 

The feature can be used for e.g. an emergency number, voice mail etc. 

Storing a hot key: 

1. Find the number you want to store as a hot key. 

2. Press  and   simultaneously to store the number. 

3. Then press  to finish and go back to standby mode. 

LCD reverse
Depending on how the handsfree unit is mounted or used the display can be turned upside down 
for best visibility. 

• Choose LCD reverse and confirm with . The display is turned upside down. 
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Media Player
The handsfree unit can play the music that is stored on the phone. The phone must be A2DP 
compatible for streaming of media via Bluetooth. 

Starting playback
1. Make sure that the mobile phone is connected to the handsfree unit. 

2. Start the playback of music in the mobile phone.  The sound is played in the handsfree unit 
and a headphone icon is shown on the display. 

Changing track, pausing or stoping playback
You can control the playback directly from the handsfree unit. 

1. Choose Media player and confirm with .

2. Mark the desired feature to control the playback: 

 ► – Playback
 ■  – Stop

 II  – Pause

 I◄◄  – Previous track

 ►►I   – Next track

3. Confirm your choice with .

Tip: You can also control the playback as usual from your mobile phone. 
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Adjusting the volume
Adjust the volume with the volume control. The display shows set volume. 

 – Lowers the volume

 – Increases the volume 

N.B. 
• Too high volume may cause echo during the call. Adjust the volume to desired level. 

• Do not press the buttons simultaneously since you then call the hot key number. 

Care and maintenance
Use a soft damp cloth to clean the product. Never use solvents or strong detergents.

Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to dispose of  
the product, please contact your municipality.
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Specifications
Bluetooth interface Version 1.2 compatible (class II).
  Adaptive Frequency Jump Lesser interference risk. 
  Data rate: 723 kbps.
  Reduction against radio interferences from e.g. WLAN. 

Profile A2DP/AV stereo.

Frequency 2.45 GHz.

Range Approx. 10 metres (class 2)

Phonebook Up to 600 entries.

Phone support Memory for 8 telephones.

Display Numerical background lit 4 lines display with 18 symbols per line. 

DSP Full duplex. Noise and echo reduction. 

Talk time Up to 8 hours.

Battery size 3 x HR03/AAA rechargeable batteries (included). 

External power source 12-24 V DC.

Speaker power output 2 W max.

Ambient temperature - 10 °C to 40 °C.

Size (WxHxD) 120 x 23 x 93 mm.
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Autohandsfree Bluetooth 
Tuotenro. 36-3553, malli Alpha BT V.1.2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. 
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai  
kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun  
(yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus
• Ota selvää matkapuhelimen ja handsfree-laitteen käytöstä autolla ajettaessa  

paikallisesta lainsäädännöstä.

• Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

• Älä altista laitetta kosteudelle, nesteille tai korkealle ilmankosteudelle.

• Käytä ainoastaan ladattavia akkuja.

• Älä käytä ladattavia paristoja ja alkaliparistoja, äläkä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.

• Käytä vain pakkauksen laturia tai käyttöohjeessa suositeltuja latureita.

• Älä koskaan avaa laitetta tai sen tarvikkeita, Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
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Tuotekuvaus
• Selkeä ja taitettava numeronäyttö.

• DSP alentaa kohinaa ja kaikua.

• Akku (3 x LR03/AAA). Mahdollista asentaa ilman johtoja.

• Yksinkertainen asennus. Kiinnitetään suoraan auton aurinkosuojaan tai käytetään 
kokouspuhelimena, jolloin kaikki voivat kuunnella ja puhua.

• Sisäinen kaiutin ja mikrofoni.

• Tukee äänikomentoa (jos puhelinkin tukee).

• Puhelinmuistio 600 kontaktille.

• Mukana autolaturi 12/24 V DC.



SU
O

M
I

23

Painikkeet ja toiminnot
• Puheluun vastaaminen

• Vahvista valikoiden asetukset

• Äänikomento (2 sekuntia)

• Puhelun lopetus

• Palaa takaisin valikoissa

• Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta (2 sekuntia)

• Siirry alaspäin valikoissa

• Puhelimen valinta (A/B)

• Valikon aktivointi

• Siirry ylöspäin valikoissa

• Vähennä äänenvoimakkuutta

• Lisää äänenvoimakkuutta
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Käytön aloittaminen
1. Avaa akkulokeron luukku työntämällä sitä 

suoraan ulospäin ja aseta lokeroon 3 HR03/AAA-
akkua. Varmista, että akut tulevat  
oikein päin.

 Tärkeää! Lataa paristoja vähintään 6 tuntia  
ennen ensimmäistä käyttökertaa.

2. Aseta akkulokeron kansi takaisin  
käänteisessä järjestyksessä.

3. Asenna aurinkosuojakiinnike laitteen uriin  
kuvan mukaisesti. Työnnä kiinnike kokonaan 
kiinni, kunnes kuulet napsahduksen ja kiinnike 
lukittuu paikoilleen.

4. Kiinnitä laite aurinkosuojaan kuvan osoittamalla 
tavalla. Käännä näyttö haluttuun kulmaan. 

Irrota aurinkosuojakiinnike
Kun haluat irrottaa aurinkosuojakiinnikkeen, paina 
kiinnikkeen lukitushaka alas ruuvitaltan avulla kuvan 
mukaisesti ja vedä samalla kiinnikettä nuolen suuntaan.

3
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Akkujen lataaminen
Kun laitteesta kuluu merkkiääniä ja kuvake   näkyy näytöllä, on aika ladata akut. 

1. Liitä pakkauksen autolaturi auton savukkeensytytinliitäntään ja laitteen sivulla olevaan 

latausliitäntään. Näytön kuvake   kertoo latauksen olevan meneillään.

2. Kun akut on ladattu täyteen, ilmestyy näytölle kuvake   ja voit irrottaa laturin.

Kuulokeliitännän käyttäminen
Voit liittää stereokuulokkeet laitteen vasemmalla sivulla olevaan kuulokeliitäntään (3,5 mm).  
Kun kuulokkeet liitetään, ei sisäisestä kaiuttimesta kuulu ääntä.

Esivalmistelut
Käynnistys ja sammutus
Käynnistys
Käännä näyttöosaa ulospäin, laiteesta kuuluu lyhyt merkkiääni ja näyttöön syttyy valo.

Sammuttaminen
Käännä näyttöosa takaisin alkuperäiseen asentoon. Laite sammuu itsestään muutaman  
sekunnin kuluttua.
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Bluetooth-yhteyden muodostaminen
Ennen kuin matkapuhelinta ja handsfree-laitetta voidaan käyttää yhdessä ensimmäistä kertaa, on 
niiden välille luotava yhteys (pairing). Kun paritus on tehty, liittymä tallentuu kumpaankin laitteeseen.

• Kaksi matkapuhelinta voi olla liitettynä samaan aikaan.

• Handsfree-laitteen muistiin mahtuu jopa 8 matkapuhelinta.

1. Aseta matkapuhelin ja handsfree-yksikkö metrin etäisyydelle toisistaan.

2. Aktivoi matkapuhelimen bluetooth-toiminto (jos matkapuhelimessa on valmiit profiilit, 
suosittelemme handsfree-profiilia kuulokeprofiilin sijasta).

3. Laita handsfree-yksikkö päälle. Näytöllä lukee ”A” (ensimmäinen puhelin) ja ”P” (liitäntätila). 
Liitäntätila aktivoituu automaattisesti 4 minuutin ajaksi.

4. Etsi matkapuhelimella uusi bluetooth-yksikkö (katso matkapuhelimen käyttöohjeesta).
- Matkapuhelin etsii noin 10 metrin sisällä olevia bluetooth-yksiköitä ja näyttää löydetyistä 

yksiköistä listan.
- Valitse listalta yksikkö Exibel ja kirjoita salasanaksi 1234, kun salasanaa kysytään.

5. Yhteys on nyt valmis ja yksiköitä voi käyttää yhdessä. Puhelimen Bluetooth-nimi näkyy 
yksikön näytöllä yhdessä auton muotoisen kuvakkeen kanssa.
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Huom.!
• Joissakin puhelimissa pitää liitäntä vielä erikseen aktivoida ja hyväksyä liittämisen jälkeen. 

Katso matkapuhelimen käyttöohjeesta, kuinka liitäntä Exibel-yksikköön aktivoidaan 
manuaalisesti.

• Jos yhteyden muodostaminen on epäonnistunut, tee liittäminen uudestaan alusta.

• Jos et halua muodostaa uutta yhteyttä, kun handsfree-laite käynnistetään, odota hetki ja anna 
laitteen etsiä automaattisesti jo liitetty matkapuhelin ja muodostaa yhteys siihen. 

Liitä toinen puhelin
• Paina kerran painiketta   heti 5. kohdan jälkeen.

• Näytöllä lukee ”B” (toinen puhelin) ja ”P” (liitäntätila).

• Toista kohdat 4 ja 5.

Valitse liitetty puhelin
Jos olet liittänyt useampia matkapuhelimia, voit valita toiminnan kohteeksi yhden näistä puhelimista.

• Valitse matkapuhelin painamalla odotustilassa  -painiketta. Näytöllä lukee valitun 
matkapuhelimen nimi sekä ”A” tai ”B”.
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Käyttö
Puhelun soittaminen
1. Näppäile puhelinnumero tavalliseen tapaan matkapuhelimeen ja paina puhelimen soitto-painiketta.

2. Puhelu yhdistyy handsfree-laitteeseen.

3. Päätä puhelu painamalla matkapuhelimen lopetus-painiketta tai bluetooth-yksikön -
painiketta.

Numeron valinta puhelinmuistiosta
Jos haluat soittaa puhelinmuistiossasi olevaan numeroon handsfree-laitteen kautta, täytyy sinun 
ensin siirtää puhelinnumerot matkapuhelimen puhellinmuistiosta. Katso kohta ”Puhelinmuistio”.

1. Valitse valikosta Phonebook ja vahvista painamalla .

2. Valitse Ph.B. review ja vahvista painamalla .

3. Voit etsiä haluamaasi puhelinnumeroa aakkosjärjestyksessä nimen ensimmäisen kirjaimen 

mukaan painamalla  (näet ensimmäisen nimen jokaisen kirjaimen kohdalta). 

4. Paina sitten , kunnes löydät haluamasi nimen ja numeron. Jos samalle nimelle löytyy 
useampia numeroita, paina kunnes löydät haluamasi numeron.

5. Soita valittuun numeroon painamalla . Puhelu yhdistyy puhelimen kautta ja ääni siirtyy 
handsfree-laitteeseen.

6. Lopeta puhelu painamalla .
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Puheluun vastaaminen
Laite hälyttää puhelun tullessa. Vastaa puheluun painamalla .

Tulevan puhelun hylkääminen
Hylkää tuleva puhelu painamalla .

Toisen puhelimen puheluun vastaaminen
Jos olet liittänyt handsfreehen kaksi puhelinta, voit toiseen puhelimeen puhuessasi  
vastata toiseen puhelimeen saapuvaan puheluun.

Esimerkki: 

1. Puhut parhaillaan puhelimeen A handsfree-laitteen kautta.

2. Puhelun tullessa puhelimeen B, ilmoittaa laitteen merkkiääni uudesta puhelusta. 

3. Vastaa puheluun painamalla . Ääni A-puhelimesta mykistyy ja voit aloittaa  
”B”-puhelimen puhelun.

4. Lopeta puhelu painamalla . Kun B-puhelimen puhelu on päättynyt, A-puhelimen  
puhelu jatkuu.
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Mikrofonin mykistäminen
• Mykistä mikrofoni väliaikaisesti painamalla  . Näin voit keskustella rauhassa ilman, että 

vastapuoli kuulee sinua (merkkiäänet kertovat, että mykistystoiminto on aktivoitu).

• Uusi painallus käynnistää mikrofonin uudelleen.

Puheohjattu numerovalinta
Soita henkilölle sanomalla vain hänen nimensä.

Matkapuhelimesi on tuettava ääniohjausta ja ne kontaktit, joille haluat ääniohjauksella soittaa, on 
merkittävä muistiin. Katso matkapuhelimen käyttöohjeesta.

1. Varmista, että puheohjattu numerovalinta on aktivoitu matkapuhelimessa.

2. Paina  -painiketta noin kahden sekunnin ajan, kunnes näytöllä lukee ”Voice Dial”.
3. Sano nimi merkkiäänen jälkeen. Puhelin soittaa kyseiselle kontaktille.

Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen
Jos haluat puhua ilman handsfree-toimintoa.

• Siirrä puhelu matkapuhelimeen painamalla   puhelun aikana.  Handsfree-laitteen kaiutin ja 
mikrofoni sammuvat. Paina painiketta uudelleen palataksesi hansfree-toimintoon.
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Uudelleenvalinta
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

• Soita viimeksi valittuun numeroon painamalla uudelleenvalintapainiketta   noin kahden 
sekunnin ajan.

Valikoiden käyttö
1. Avaa valikko painamalla kerran .

2. Siirry haluamaasi alavalikkoon  - ja  -painikkeilla.

3. Vahvista valinnat ja tekemäsi asetukset painamalla .

4. Palaa taaksepäin ja poistu valikoista painamalla .

Kieli (Languages)
Jos haluat vaihtaa valikoiden kieltä. Valikon kielinä on: englanti, espanja, ranska, saksa,  
italia ja portugali.

1. Valitse valikosta Languages ja vahvista painamalla .

2. Valitse haluamasi kieli painikkeella   tai . Vahvista valintasi painamalla .
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Puhelinmuistio (Phonebook)
Voit Bluetoothin välityksellä siirtää matkapuhelimen muistissa olevia numeroita handsfreelaittee-
seen. Voita tallentaa puhelinmuistioon jopa 600 numeroa.

Huom.! Matkapuhelimen on tuettava puhelinmuistion siirtämistä Bluetoothilla. Katso lisää matka-
puhelimesi käyttöohjeesta.

Koko puhelinmuistion siirtäminen (Ph.B. reading)
1. Varmista, että matkapuhelin on liitetty handsfree-laitteeseen (näytöllä lukee puhelimen nimi 

ja/tai autokuvake näkyy näytön alaosassa).

2. Valitse valikosta Phonebook ja vahvista painamalla .

3. Valitse Ph.B. reading ja vahvista painamalla .

4. Puhelinmuistion siirtäminen alkaa hetken kuluttua. Handsfree-laitteen näytöllä lukee siirrettävät 
nimet ja puhelinnumerot. 

 Huom.! Älä koske painikkeisiin äläkä siirrä puhelinta kauemmaksi laitteesta puhelinmuistion 
siirron aikana.

5. Kun siirto on valmis, lopeta painamalla .

Huom.! 
Jos matkapuhelin ei tue Bluetooth-tiedonsiirtoa, lukee handsfree-laitteen näytöllä ”Phonebook 

push”. Lopeta painamalla .
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Yksittäisten puhelinnumeroiden siirto
1. Varmista, että matkapuhelin on yhteydessä handsfree-laitteeseen.

2. Valitse matkapuhelimesta, haluatko lähettää handsfree-laitteeseen yhden vai useampia 
numeroita Bluetoothin kautta. Katso matkapuhelimen käyttöohjeesta.

3. Siirrettävä puhelinnumero näkyy laitteen näytöllä siirron ajan.

Numeron etsiminen puhelinmuistiosta (Ph.B. review)
1. Valitse Ph.B. review ja vahvista painamalla .

2. Valitse etsimäsi puhelinnumeron nimen ensimmäinen kirjain aakkosjärjestyksessä  
painamalla . 

3. Paina sitten , kunnes löydät haluamasi nimen ja numeron. Jos samalle nimelle löytyy 
useampia numeroita, paina kunnes löydät haluamasi numeron.

Koko puhelinmuistion poistaminen (Ph.B. delete)
1. Valitse Ph.B. delete ja vahvista painamalla .
2. Näytöllä lukee ”Delete the phone book?”.

• Vahvista, että haluat poistaa puhelinmuistion painamalla .  
Huom.! Toimenpidettä ei voida perua!

• Lopeta poistamatta puhelinmuistiota painamalla .
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Vastaanotetut puhelut (Received Calls)
Näet vastaanotetut puhelut valitsemalla Received Calls.

Soittaminen vastaanotettuun numeroon:

• Valitse numero painikkeella  tai . Soita valitsemaasi numeroon painamalla .

Vastaamattomat puhelut (Missing Calls)
Näet vastaamattomat puhelut valitsemalla Missing Calls.

Soittaminen vastaamattomaan numeroon:

• Valitse numero painikkeella  tai . Soita valitsemaasi numeroon painamalla .

Soitetut puhelut (Dial Out Calls)
Näet soitetut puhelut valitsemalla Dial Out Calls.

Soittaminen aikaisemmin valittuun numeroon:

• Valitse numero painikkeella  tai . Soita valitsemaasi numeroon painamalla .
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Lyhytnumero (Hot key)
Valitse puhelinmuistiosta numero, johon voit soittaa painamalla samanaikaisesti painikkeita 

  ja .

Voit yhdistää tämän toiminnon esim. hätänumeroon, vastaajaan tms.

Lyhytnumeron tallentaminen:

1. Etsi se numero, jonka haluat tallentaa lyhytnumeroksi.

2. Tallenna numero painamalla samanaikaisesti painikkeita   ja .

3. Lopeta ja palaa takaisin valmiustilaan painamalla .

Käännetty näyttö (LCD reverse)
Handsfree-laitteen näytön voi kääntää ylösalaisin sen mukaan, miten sitä käytät tai kuinka haluat 
sen asentaa.

• Valitse LCD reverse ja vahvista painamalla . Näyttö kääntyy ylösalaisin.
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Mediasoitin (Media player)
Handsfree voi toistaa puhelimelle tallennettua musiikkia. Tämä edellyttää, että puhelin on  
A2DP-yhteensopiva ja tukee median virtausta Bluetoothilla.

Aloita toisto
1. Varmista, että matkapuhelin on yhteydessä handsfree-laitteeseen.

2. Aloita musiikin toisto matkapuhelimessa. Musiikki toistetaan handsfreessä ja näytöllä näkyy 
samalla kuulokesymboli.

Raidan vaihtaminen, toiston keskeyttäminen tai pysäyttäminen
Voi ohjata musiikin toistoa suoraan handsfree-laitteella.

1. Valitse Media Player ja vahvista painamalla .

2. Valitse haluamasi toiminto:

 ► – Toisto
 ■ – Pysäytys
 II – Tauko

 I◄◄ – Edellinen raita
 ►►I  – Seuraava raita

3. Vahvista valintasi painamalla .

 Huom. Voit ohjata toistoa myös tavalliseen tapaan matkapuhelimellasi.



SU
O

M
I

3�

Äänenvoimakkuuden säätö
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeilla. Näytöllä näkyy asetettu  
äänenvoimakkuus.

 – Vähentää äänenvoimakkuutta

 – Lisää äänenvoimakkuutta

Huom.! 

• Jos äänenvoimakkuus on liian korkea, se voi aiheuttaa kaikua puhelun aikana. Säädä 
äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.

• Älä paina äänenvoimakkuuspainikkeita samanaikaisesti, koska silloin soitat lyhytnumeroon 
(hot key).

Huolto ja ylläpito
Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, 
mikäli olet epävarma.
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Tekniset tiedot
Bluetooth-liitäntä Versio 1.2 -yhteensopiva (luokka II).
  Adaptiivinen taajuushyppely (AFH). Pienempi häiriöriski.
  Data rate: 723 kbps.
  Radiohäiriöiden esto, esim. WLAN.

Profiili A2DP/AV stereo.

Taajuus 2,45 GHz.

Kantama noin 10 metriä (Luokka II).

Puhelinmuistio Jopa 600 puhelinnumeroa.

Puhelintuki Muistiin mahtuu 8 puhelinta.

Näyttö Taustavalaistu numeronäyttö, jossa 4 riviä ja 18 merkkiä/rivi.

DSP Full Duplex. Suhinan ja kaiun minimointi.

Puheaika Jopa 8 tuntia.

Paristotyyppi 3 x HR03/AAA ladattavia akkuja (sisältyvät).

Ulkoinen käyttöjännite 12–24 V DC.

Kaiuttimen teho 2 W (maks.).

Ympäristön lämpötila - 10 °C…40 °C.

Mitat (LxKxS) 120 x 23 x 93 mm.
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Declaration of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that following product(s):

 Hands free Car kit
Art. No: 36-3553, model:  Alpha BS1012

is in compliance with the essential requirements and  
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

 Article 3.1a (Safety):  EN 60950- 1               
 Article 3.1b (EMC):    EN 301489-1, EN 301489-17
 Article 3.2 (Radio):    EN 300328

  0470 
Insjön, Sweden, November 2008

             
Klas Balkow

President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

 This product’s intended usage is within the countries of Sweden, Norway, Finland and United Kingdom 
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