
Manual de utilizare CAR KIT BLUETOOTH HANDS FREE NAT1800 CU DESIGN CLASIC 

Componente Car Kit 

 

 

Pornirea/oprirea dispozitivului 

Pornire: Apasati si mentineti tasta “On/Off” timp de 6 secunde pana cand auziti un sunet de scurta durata, iar ledul indicator de 

culoare albastra se va aprinde si va licari de 5 ori. 

Oprire: Atunci cand acesta se afla in modul Standby, apasati si mentineti timp de 6 secunde tasta “On/Off” pana cand auziti de 3 ori 

sunetul, iar led-ul rosu va licari de 3 ori. 

Imperecherea 

Conexiunea se realizeaza manual sau automat. Daca il utilizati pentru prima data, trebuie sa il conectati manual cu telefonul mobil. 

Procesul de imperechere se realizeaza astfel: 

1. Pozitionati receptorul Bluetooth la o distanta de cel mult 1 metru fata de telefonul mobil. 

2. Asigurati-va ca dispozitivul este in modul OFF. 

3. Apasati si mentineti tasta “On/Off” timp de 6 secunde , iar ledul va licari in rosu si albastru, alternativ. Acum dispozitivul 

este gata de imperechere. 

4. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil si cautati dispozitivele Bluetooth disponibile. 

5. Selectati “BT Speaker” din lista. 

6. Inserati codul predefinit “0000” pentru a imperechea telefonul mobil cu receptorul Bluetooth. Atunci cand procesul de 

imperechere este complet, ar trebui sa auziti un sunet lung, iar ledul albastru va licari incet de 3 ori. Acest lucru indica faptul 

ca imperecherea s-a realizat cu succes, apoi receptorul va intra in modul standby, iar ledul albastru va licari la fiecare 3 

secunde. 

7. Asigurati-va ca intre telefonul mobil si car kit nu este o distanta mai mare de 10 metri. 

 



Imperecherea cu cel de-al doilea telefon:  

Receptorul Bluetooth va permite sa il conectati cu doua telefoane mobile in acelasi timp. Pasii pe care trebuie sa ii urmati: 

1. Dupa ce conectarea cu primul telefon s-a realizat cu succes, opriti receptorul si apoi porniti-l. 

2. Pentru a realiza imperecherea cu cel de-al doilea telefon, urmati pasii de mai sus. 

Important: 

In timpul procesului de conectare Bluetooth, daca nu reusiti sa realizati conexiunea intr-un interval de 2 minute, receptorul se va 

opri. Repetati pasii de mai sus pentru a realiza din nou conexiunea. 

Reconectare automata intre car kit si telefonul mobil 

1. Receptorul se va conecta automat cu ultimul dispozitiv cu care a realizat conexiunea 

2. Atunci cand receptorul este oprit sau cand telefonul mobil se afla la o distanta mai mare de 10 metri fata de receptor, 

conexiunea se va opri 

3. Odata ce receptorul Bluetooth este pornit din nou si pozitionat la mai putin de 10 metri fata de telefonul mobil cu care este 

conectat, conexiunea se va restabili automat.  

4. In cazul in care doriti sa conectati car kit-ul cu un alt telefon mobil, selectati “disconnecting”. 

Nota: Atunci cand se va pierde conexiunea, ledul albastru va licari scurt si repede, iar dupa 10 minute dispozitivul se va opri 

automat. 

Utilizarea dispozitivului 

Dupa ce ati realizat conexiunea Bluetooth cu succes, orice apel va fi transmis mai intai receptorului Bluetooth, insa puteti sa le 

transferati pe telefonul mobil. 

Din momentul in care conexiunea s-a realizat, iar bateria a fost incarcata complet, veti beneficia de urmatoarele functii: 

Efectuarea apelurilor: 

Puteti initia apeuri de pe telefonul mobil, sau direct de pe car kit folosind comenzile de apelare (daca telefonul mobil suporta aceste 

proceduri). 

Raspunsul: 

Atunci cand primiti un apel, receptorul va suna. Apasati scurt tasta “Answer” pentru a raspunde.  Daca telefonul este setat astfel 

incat sa raspunda automat, utilizatorul nu este nevoit sa apese “Talk” pentru a raspunde, ci sunetul va fi transmis automat 

difuzorului. 

Incheierea unui apel: 

Apasati scurt tasta “Onn/Off” sau incheiati apelul in mod normal de pe telefonul mobil. 

Respingerea apelurilor: 

Apasati si mentineti tasta “End” timp de 3 secunde. 

Reinitierea ultimului apel: 

In modul Standby, apasati scurt tasta “Answer” de doua ori. 

Ajustarea volumului: 

Apasati tastele “Volum +” sau “Volum –“ in mod repetat pentru a ajusta volumul. 



Comutarea converstaiei intre receptorul Bluetooth si telefonul mobil: 

De la Receptor la telefon: 

Atunci cand sunteti intr-o conversatie pe Receptor, apasati tasta “End”, iar conversatia va trece pe telefonul mobil. Apasati din nou 

“End”, iar conversatia va fi comutata din nou de pe telefon pe receptor. 

Nota: Aceasta functie nu este disponibila pentru toate dispozitivele Bluetooth, ci depinde de compatibilitatea dintre dispozitivele 

conectate. 

Deconectarea 

Puteti deconecta receptorul Bluetooth prin intermediul telefonului mobil oprind difuzorul sau selectand “BT Speaker” de pe 

telefonul mobil. 

In cazul in care deconectarea de pe telefonul mobil are loc atunci cand receptorul este pornit, acesta se va opri automat dupa 10 

minte. 

Convorbiri de pe cel de-al doilea telefon 

Daca ati realizat conexiunea cu doua telefoane mobile, primul este telefonul principal la ale carui apeluri puteti raspunde prin 

actionarea tastei “Answer”. 

Selectarea raportarii vocale 

Dispozitivul este prevazut cu 3 limbi straine: engleza, chineza si spaniola. Pentru a schima intre ele, apasati tasta “End” timp de 3 

secnde si veti primi raportare vocala in cele 3 limbi, pe rand. Daca doriti sa alegeti limba Engleza, odata ce auziti semnalul sonor in 

limba engleza, apasati tasta “Answer” pentru confirmare si se va seta limba engleza. Pentru selectarea unei alte limbi procedati in 

acelasi mod. 

Trecerea la setarile initiale 

Pentru a reseta dispozitivul si a sterge informatiile anterioare de imperechere, urmati pasii: 

1. Asigurati-va ca dispozitivul se afla in modul standby. 

2. Apasati si mentineti simultan tastele “volum +” si “volum –“timp de 5 secunde pana cand ledul rosu si cel albastru incep sa 

licareasca alternativ. Eliberati tastele si treceti difuzorul la setarile initiale, iar mai apoi porniti-l dn nou. Astfel, va intra 

automat in modul de imperechere. 

Voltaj redus pentru protejarea bateriei 

Atunci cand voltajul bateriei scade la 3.3V, ledul rosu va licari la fiecare 3 secunde, iar dispozitivul se va opri automat atunci cand 

voltajul va ajunge sub 3.0V. 

Conditii de pastrare si functionare 

1. Nu pastrati dispozitivul in zone in care se afla lichide sau in spatii cu un nivel ridicat de umiditate. Acesta nu este rezistent la 

apa. 

2. Nu folositi solventi abrazivi de curatare pentru a-l curata. 

3. Nu il pastrati la temperaturi extreme, deoarece poate exploda. 

4. Nu il puneti in contact cu obiecte ascutite, deoarece se poate zgaria sau deteriora. 

5. Nu incercati sa dezasamblati dispozitivul. 

6. Daca nu folositi dispozitivul pentru o perioada, pastrati-l in medii uscate, ferite de temperaturi extreme, umiditate si praf. 

 


