3 Laddning

FLEX drivon
Trådlös handsfree för bilen

Innan handsfreen kan användas måste den laddas upp. Anslut ciggladdaren till ladduttaget baktill på enheten. Då batteriet är fulladdat visas
“CHARGE COMPLETE” på displayen.

NoiseShield
Dubbla mikrofoner
DSP

När batteriet är urladdat visas “LOW BATTERY” på displayen, och en
varningssignal hörs var 20’e sekund. Om inte enheten då laddas inom
30 minuter kommer slutligen en varningsignal med dubbla tonsignaler
var 20’e sekund varefter enheten slås från.
• Laddtiden är upp till 3 timmar
• Standbytid är upp till 300 timmar
• Taltiden är upp till 15 timmar

Senaste info om produkten finns på www.FLEXheadset.com

Förpackningens innehåll

4 Slå på/stäng av enheten
Slå på: Tryck och håll inne Funktionsknappen (MFB) ca 2 sekunder
tills “Hello” visas på displayen. (En
startmelodi hörs).
Stäng av: Tryck och håll inne Funktionsknappen (MFB) ca 4 sekunder
tills “Good Bye” visas på displayen.
(En avstängningsmelodi hörs).
Strömsparläge
För att spara på batteriet stängs OLED-displayen automatiskt av efter ca
60 sekunder. Tryck på vilken knapp som helst för att aktivera displayen
igen.

5 Parning och anslutning

1 Översikt
Multifunktionsknapp (MFB)
Högtalare
Volym upp
Mikrofoner
OLED display
Volym ned
Ladduttag
Klämma

2

Översikt, OLED-Displayen

(1) RSSI1 (Indikator för signalstyrka)
(2) RSSI2 (Indikator för signalstyrka) (3) TTS (text till tal)
(4) Bluetooth-koppling (5) Aktivt samtal (6) Sekretess (7) Batteri
(8) Volym (9) Status-display

Innan FLEX drivon MK30 kan användas måste den paras med och anslutas till en telefon. En detaljerad anvisning finns i manualen till mobiltelefonen. PIN-koden är 0000 (fyra nollor)
1. Se till att enheten är
avstängd

3. gör en sökning efter
Bluetooth-enheter från
mobiltelefonen. Se
manualen till din
mobiltelefon för en
detaljerad anvisning.

2. tryck och håll inne funktionsknappen ca 5
sekunder tills “Pairing mode” visas i displayen

4. Välj FLEX drivon
MK30 då denna
upptäcks av
telefonen.

4. Ange PIN-kod
0000 (fyra nollor)
då denna
efterfrågas.

Flex drivon har ett par smarta funktioner som förenklar parning och
anslutning:
Simple pairing: om telefonen stödjer Bluetooth-specifikation V2.1
behöver man normalt inte ange någon PIN-kod.
Auto-pairing: då man startar upp enheten första gången går den automatiskt in i parningsläge. Samma gäller efter en fabriksåterställning.
Auto connection: då man slår på enheten efter att den varit avstängd
kommer den automatsikt att försöka återuppta kontakten med senast
parad telefon.
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Handhavande

Överföra samtalsljudet

Ringa ett samtal
- Ring som vanligt från mobiltelefonen. Samtalet kopplas upp i handsfreen.

Från handsfreen till mobilen:
Tryck och håll inne funktionsknappen ca 2 sekunder tills enheten avger
en tonsignal.

Återuppringning av senast slaget nummer

Från mobiltelefonen till handsfreen:
Tryck och håll inne funktionsknappen ca 2 sekunder tills enheten avger
en tonsignal.

- Tryck kort på funktionsknappen för att ringa upp senast slaget nummer.
Not: på vissa mobiltelefoner trycker man först på funktionsknappen, väljer
sedan nummer och trycker slutligen på funktionsknappen för att ringa upp.

Volymkontroller
Tryck på volym upp (+) eller volym ned (-) för att justera ljudnivån i
högtalaren under samtal.

Röstuppringning
- Tryck och håll inne funktionsknappen ca 2 sekunder till en lång signal hörs.
- Röstuppringningsläget aktiveras, följ nu anvisningarna på telefonen.
- Lämna röstuppringningsläget genom att trycka kort på funktionsknapppen.

Sekretessläge

Not: För en detaljerad anvisning om röstuppringning, läs i manualen till
mobiltelefonen.

Håll volym ned inne under ca 2 sekunder för att tillfälligt stänga av
mikrofonerna under ett samtal. I sekretessläget hörs en ton var tionde
sekund och en indikering visas på displayen. Tryck kort på volym upp
eller volym ned för att återgå till samtalet.

Ringa upp med hjälp av samtalslistan
Tryck på funktionsknappen för att ringa upp ett samtal från samtalslistan.
(Läs mer om samtalslistorna nedan)

Samtal väntar

Ringa upp ett missat samtal
Om du har missat ett samtal (indikeras i displayen med “missed call”),
tryck kort på funktionsknappen för att ringa upp numret som visas.

Kontrollera först att operatören och telefonen stödjer tjänsterna samtal
väntar och flerpartssamtal. Kontrollera även att telefonen stödjer
handsfree-profilen i Bluetooth-protokollet.
1. Avsluta pågående samtal och besvara ett nytt inkommande samtal:
- Håll inne volym ned ca 4 sekunder tills två långa toner hörs.
2. Parkera det pågående samtalet och ta emot det inkommande samtalet:
- Håll inne volym upp ca 4 sekunder tills två långa toner hörs.
Not: vi rekommenderar att man aktiverar samtal väntar från telefonen.

Besvara samtal
Vid inkommande samtal visas normalt påringandes nummer på displayen samtidigt som en ringsignal hörs. Tryck kort på funktionsknappen för
att besvara samtalet.

Samtalslistor

Not: TTS (Text To Speech-funktionen) gör att man kan få numret på
den påringande uppläst i högtalaren (med engelsk röst). Funktionen kan
stängas av genom att man i viloläge trycker in volym upp och volym ned
samtidigt tills TTS-status ändras på displayen.

I standbyläge tryck volym upp, och “Outgoing” visas på displayen. Om
man trycker volym ned visas i stället “Incoming” på displayen.

Avvisa inkommande samtal
Vid inkommande samtal visas numret till den påringande i displayen,
och en ringsignal hörs. För att avvisa samtalet, tryck och håll inne funktionsknappen ca 2 sekunder.

Not: Om man inte rör någon knapp under fem sekunder efter att man
gått in i samtalslistorna återgår enheten till standby-läge.

Enheten sparar de fem senast inkomna samtalen i samtalsloggen. Upp till
fem samtal sparas också då man ringer från samtalsloggen.

Skrolla mellan numren i samtalslistorna med volym upp och volym
ned-knapparna. Tryck kort på funktionsknappen för att ringa upp det
nummer som visas på displayen.

Missade samtal
Avsluta ett samtal
Tryck kort på funktionsknappen för att avsluta ett pågående samtal.
Samtalet kan även avslutas från mobiltelefonen.

Om ett samtal ej har besvarats kommer “Missing call” att visas på
displayen tillsammans med numret till den påringande. Tryck kort på
funktionsknappen för att ringa upp numret som visas.
Not: Om Multipoint är aktiverat kommer inte missade samtal att visas på
displayen.
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Multipoint
FLEX drivon stödjer Multipoint, vilket innebär att man kan ansluta två
olika telefoner samtidigt till enheten. Exempelvis kan man besvara
samtal till både jobb- och privatmobilen. Kontrollera först att båda
telefonerna är kompatibla med denna funktion.
Multipoint-anslutning
Sätt handsfreen i parningsläge, sök sedan efter enheten från båda
telefonerna. Anslut först den ena telefonen, därefter den andra till
handsfreen. Anslutningsstatus visas på displayen, där RSSI1 och RSSI2
båda visas då två telefoner är anslutna.
Ringa ett samtal med den första telefonen
Ring upp som vanligt från den först anslutna telefonen.

3. Besvara ett samtal (till vilken som helst av telefonerna)
Tryck kort på funktionsknappen för att besvara ett inkommande samtal
på någon av telefonerna.
Not: de två anslutna telefonerna har olika ringsignal i handsfreen. En
telefon som inte har ett pågående samtal kopplas ifrån då den andra
telefonen är uppkopplad i ett samtal. Då samtalet är avslutat återupptas
kopplingen automatiskt till enheten.

Då mobiltelefonens batteri börjar bli urladdat visas “Need Ag Charging”
på displayen. (telefonen måste stödja Handsfree-profil 1.5)
Rotera displayen
Displayens visningsläge kan roteras 180 grader om placeringen kräver
detta. Tryck och håll inne båda volymknapparna till en lång ton hörs.

Fabriksåterställning

Håll inne funktionsknappen och volym ned samtidigt ca 4 sekunder
tills “Reset Data” visas på displayen. All lagrad information raderas och
enheten återställs till fabriksinställningarna.

1. Läs informationen i denna manual och spara den för senare bruk.
2. För att undvika skador på enheten, undvik att tappa den.
3. Utsätt inte enheten för fukt, vatten eller andra vätskor. Använd inte
enheten om den utsatts för fukt, eftersom detta kan orsaka kortslutning eller explosion.
4. Förvara inte enheten i direkt solljus eller i närheten av andra värmekällor. Värme kan orsaka explosion, försämrad funktion eller reducera
batterilivslängden.
5. Försök inte att öppna, reparera eller modifiera enheten själv. Service
och reparationer ska endast utföras av ett kvalificerat servicecenter.
6. Placera inte tunga föremål ovanpå enheten.
7. Använd endast originalladdaren till produkten.
8. Koppla bort laddaren och enheten från strömuttaget om den inte ska
användas under en tid.

Kort specifikation
Bluetooth®-specifikation: V2.1+EDR, Bluetooth klass 2
Taltid: upp till 15 timmar, standbytid: upp till 300 timmar
Batteri: LI-POL (lithium-polymer) 1100 mAh, laddtid ca 3 timmar.
PIN-kod 0000 (fyra nollor)
vikt: ca 76g
Användningstemperatur: -20 till +70 grader Celsius.

Denna produkt använder radiofrekvenser som inte är harmoniserade
inom EU. Produkten är inom EU avsedd för användning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien. Inom EFTA är den
avsedd för användning i Norge, Island och Schweiz.
Bluetooth® är ett varumärke som ägs av Bluetooth SIG in.

Då denna märkning finns på produkten och/eller på dess
dokumentation indikerar detta att produkten inte får kasseras
som hushållsavfall inom EU och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem. För att förhindra skador på miljö eller människor ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att på
så sätt tillvarata energi- och materialresurser.

Konsumenter ska då produkten är förbrukad lämna densamma till
närmsta återvinningsstation med korrekt hantering av elektronikavfall.
Produkten kan i regel också lämnas till inköpsstället för återvinning. För
mer information, kontakta den lokala myndigheten.

12 Garantivillkor

Säkerhetsinformation

Observera: batteriet i denna enhet kan orsaka explosion eller kemisk
reaktion om det hanteras felaktigt.

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med RT&TTE-Direktivet (99/5/
CE). Härmed intygar ILD International AB att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta krav i detta
direktiv. För mer information, besök www.FLEXheadset.com

11 WEEE-symbolen

Batterivarning för mobiltelefonen

8

“This device complies with part 15 of the FCC rules”
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful radiation
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: The manufacturer is not responsible for any interference, such as
radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this
equipment. Such modifications could void the users authority to operate the equipment.
Important note: To comply with RF exposure requirements, this device
may not be co-located with any other transmitting antenna.

10 EU- och CE-information

Ringa ett samtal från den andra telefonen
Håll inne volym ned (-) ca 2 sekunder tills en lång tonsignal hörs för att
ringa upp ett samtal med den andra telefonen.
Håll inne volym upp (+) ca 2 sekunder för att aktivera röstuppringning
på den andra telefonen.
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FCC och IC statement (gäller USA)

ILD International AB garanterar att produkten är fri från material- och
fabrikationsfel vid leverans. Garantin täcker fel på produkten som beror
på material- och/eller fabrikationsfel enligt konsumentköplagen.
En produkt som under garantitiden på köparens bekostnad lämnas till
inköpsstället tillsammans med daterat inköpskvitto repareras eller byts
ut efter ILD’s eget gottfinnande. Garantin gäller inte om felet uppstår
på grund av vanvård, ingrepp, onormalt slitage, fukt- eller tappskador,
åsknedslag eller annan olyckshändelse.
Produkten innehåller ett uppladdningsbart batteri som kan laddas upp
och urladdas hundratals gånger. Med tiden kommer batteriets kapacitet
att försämras. Detta är inte ett fel.
Vid eventuella garantiärenden returneras produkten tillsammans med
daterat inköpsbevis till inköpsstället.
Friskrivning: Full kompatibilitet tillsammans med alla på marknaden förekommande Bluetooth-kompatibla enheter kan inte garanteras. Eftersom implementering av Bluetooth kan skilja från en mobiltelefon till en annan kan variationer i
prestanda och/eller funktionalitet förekomma.

Besök FLEXheadset.com för senaste info om produkten.
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