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INŠTALÁCIA
Viď obrázok I

Zariadenie iSMART môže byť nainštalované vo Vašom aute pomocou jedného z dvoch držiakov: 
A.	 Držiak	na	ventilátor
 Držiak na ventilátor iSMART je navrhnut�� tak�� aby vyhovoval v��šine mriežok ventilácie automobilu��je navrhnut�� tak�� aby vyhovoval v��šine mriežok ventilácie automobilu�� 

Upevnite 2 kolíky držiaka do mriežky ventilácie�� �a�tavte držiak a vetracie mriežky do �o najlepšej �a�tavte držiak a vetracie mriežky do �o najlepšej�a�tavte držiak a vetracie mriežky do �o najlepšej 
pozícii pre hand�free �adu�� Ui�tite �a�� že umie�tnenie a upevnenie držiaka neovplyvní bezpe�no�ť pri 
šoférovaní vozidla�� �á�ledne pripojte iSMART do držiaka�� 

B.	 Držiak	s	prísavkou	na	sklo
 �amontujte prí�avku na �elné �klo a �tla�te tla�idlo zai�tenie mie�ta�� �a�tavte držiak na vhodnú 

pozíciu a ui�tite �a�� že neovplyvní bezpe�no�ť pri šoférovaní vozidla�� �á�ledne pripojte iSMART do 
držiaka�� �ripojte US�� kábel do iSMART a konektor do ci�aretového zapa�ova�a pre nabíjanie batérie�� �ripojte US�� kábel do iSMART a konektor do ci�aretového zapa�ova�a pre nabíjanie batérie���ripojte US�� kábel do iSMART a konektor do ci�aretového zapa�ova�a pre nabíjanie batérie�� 
Zariadenie bude nabíjať aj váš i�hone�� akonáhle bude umie�tnen�� v držiaku�� 

ČASTI	&	FUNKCIE
Viď obrázok II

1.				 Konektor	pre	nabíjanie

2.				 Západka	na	uchytenie	iPhone	v	držiaku

3.				 USB	zásuvka	(nabíjanie	batérie)
 ISMART ponúka 2 �pô�oby nabíjania:
 A��   US�� kábel (11)
 ����   Konektor do ci�aretového zapa�ova�a(10)
       Ui�tite �a�� že ISMART je plne nabit�� pred používaním��

4.					 Tlačidlo	pre	ovládanie	telefónu	(Zapnutie/	Vypnutie	/	Párovanie	/	prijatie/ukončenie/odmietnutie	
hovoru/	hlasové	vytáčanie	/	opätovné	vytáčanie	/	druhý	hovor)

-							 Automatické	zapnutie	/vypnutie	(pomocou	pohybového	senzoru)):	
 �ri použití ISMART prv��krát�� mu�íte vždy použiť tla�idlo pre ovládanie telefónu (4) pre zapnutie 

prí�troja a za�atie proce�u párovania�� 
 ISMART je vybaven��je vybaven�� pohybov��m �enzorom�� ISMART �a zapne a automaticky pripojí � po�ledn��m 

pripojen��m telefónom v okamihu�� keď v�túpite do auta! ��udete po�uť pípnutie pre potvrdenie 
pripojenia�� ISMART �a taki�to automaticky vypne hneď potom�� �o opu�títe vozidlo�� 

	 V	 týchto	 prípadoch	 odporúčame	 vypnúť	 ISMART	 manuálne	 (Stlačením	 tlačidla	 pre	 ovládanie	
telefónu	(4)):	

 �� Ak jazdíte � ISMART a nie je žiadne ��luetooth�� Ak jazdíte � ISMART a nie je žiadne ��luetooth® pripojenie � Vašim telefónom
       �� Ak �a preváža bez používania  (napr�� �ri ce�tovaní v batožine�� …)
-						 Manuálne	zapnutie	/vypnutie	(Stlačením tlačidla pre ovládanie telefónu (4)):Stlačením	tlačidla	pre	ovládanie	telefónu	(4)):):
 �� Zapnutie: Stla�te tla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a modr�� ��D indikátorStla�te tla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a modr�� ��D indikátorla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a modr�� ��D indikátor (4)�� budete po�uť pípnutie a modr�� ��D indikátor 

(5) za�ne blikať�� 
 �� Vypnutie: Stla�te tla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a �erven�� ��D indikátorStla�te tla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a �erven�� ��D indikátorla�idlo pre ovládanie telefónu (4)�� budete po�uť pípnutie a �erven�� ��D indikátor (4)�� budete po�uť pípnutie a �erven�� ��D indikátor 

(5) �a na chvílu roz�vieti�� 
								 POZNÁMKA:
       Akonáhle hand�free �ada je v do�ahu ��luetooth��luetooth® pripojenia alebo ak je hand�free �ada zapnutá 

pomocou pohybového �enzora�� automatické pripojenie trvá niekedy viac ako 10 �ekúnd��
	 Upozornenie!
      ISMART �a tiež automaticky vypne�� ak nedôjde k ��luetoothISMART �a tiež automaticky vypne�� ak nedôjde k ��luetooth® �pojeniu medzi ISMART a in��m mobiln��m 

zariadením po dobu dlhšiu než 10 minút��
-						 Párovanie:
      Prvé	 párovanie:  Keď je ISMART zapnut�� prv��krát�� automaticky v�túpi do režimu párovania a za�neKeď je  ISMART zapnut�� prv��krát�� automaticky v�túpi do režimu párovania a za�ne 

vyh�adať do�tupné ��luetooth® zariadenia  (��D indikátor (5) za�ne �triedavo blikať na modro a �erveno)�� 
→ �echajte telefón vyh�adať do�tupné ��luetooth�echajte telefón vyh�adať do�tupné ��luetooth® zariadenia → �otvrďte �pojenie � ISMART v menu→ �otvrďte �pojenie � ISMART v menu�otvrďte �pojenie � ISMART v menu 
mobilného telefónu a zadajte �I� kód 0000 * pre  párovanie oboch zariadení�� ��udete po�uť dlhé pípnutie�� → → 
Modrá ��D (5) za�ne op�ť blikať�� * �I� kód nie je potrebn�� pre telefóny � ��luetooth® 2��1 (alebo vyšším)

        Normálne	párovanie: Ui�tite �a�� že ISMART je vypnut���� → Stla�te a podržte tla�idlopreovládanietelefónutla�idlo pre ovládanie telefónu 
(4) až ��D indikátor (5) za�ne �triedavo blikať na modro a �erveno�� →  �echajte telefón vyh�adať do�tupné 
��luetooth® zariadenia �� → �otvrďte �pojenie � ISMART v menu mobilného telefónu a zadajte �I� kód  →   �otvrďte �pojenie � ISMART v menu mobilného telefónu a zadajte �I� kód�otvrďte �pojenie � ISMART v menu mobilného telefónu a zadajte �I� kód 
0000 * pre �párovanie oboch zariadení�� ��udete po�uť dlhé pípnutie�� → Modrá ��D (5) za�ne op�ť blikať�� → Modrá ��D (5) za�ne op�ť blikať��Modrá ��D (5) za�ne op�ť blikať�� 
* PIN kód nie je potrebný pre telefóny s Bluetooth® 2.1 (alebo vyšším)

       Upozornenie!
��     �re zai�tenie automatického �pojenia medzi telefónom a ISMART�� odporú�ame na�taviť ISMART ako�re zai�tenie automatického �pojenia medzi telefónom a ISMART�� odporú�ame na�taviť ISMART ako 

“povolen��” v ��luetooth® menu Vášho telefónu! �odrobnejšie informácie nájdete v príru�ke Vášho 
mobilného telefónu�� 

��     Ak nie je ��luetoothAk nie je ��luetooth® pripojenie automaticky obnovené po odpojení�� �tla�te tla�idlo pre ovládanie 
telefónu (4) na manuálne pripojenie�� 

-						 Prijatie/	ukončenie	/	odmietnutie	hovoru:
	 -	�richádzajúci hovor: Stla�te 1x na prijatie hovoru��
	 - �richádzajúci hovor: Stla�te a podržte (3 �ek��) na odmietnutie hovoru��
	 - �o�a� konverzácie: Stla�te 1x na ukon�enie hovoru��
	 -	�ohotovo�tn�� režim: Stla�te 1x pre obnovenie ��luetooth® �pojenia potom�� �o toto �pojenie �padlo���pojenie �padlo��
-      Hlasové	vytáčanie	/	opätovné	vytáčanie	/	druhý	hovor:
 -     �ohotovo�tn�� režim: Stla�te 1x na aktivovanie hla�ového vytá�ania��
	 Upozornenie!	

Funkcia	hlasového vytáčania je dostupná len ak je podporovaná mobilným telefónom!lasového	vytáčania	je	dostupná	len	ak	je	podporovaná	mobilným	telefónom!	
-   �ohotovo�tn�� režim: Stla�te r��chlo 2x na op�tovné vyto�enie po�ledne volaného �i�la��
-  �o�a� konverzácie: Stla�te 2x keď budete po�ut pípnutie (druh�� hovor)  na prijatie druhého hovoru a 

podržanie prebiehajúceho hovoru
-      �o�a� konverzácie: Stla�te 2x  na prepínanie medzi dvoma hovormi��
-      �o�a� druhého hovoru: Stla�te 1x na ukon�enie jedného z dvoch hovorov��
 Upozornenie!
	 Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu BluetoothNiektoré	 telefóny	 nepodporujú	 túto	 funkciu	 Bluetooth®	 alebo	 potrebujú	 potvrdenie	 cez	 menu	

mobilného	telefónu!	

5.				 LED	indikátor
-						 Červený	indikátor:
  �� ��liká v pohotovo�tnom režime: nízka kapacita batérie����liká v pohotovo�tnom režime: nízka kapacita batérie�� 
  �� Svieti trvalo po�a� nabíjania batérie��Svieti trvalo po�a� nabíjania batérie�� 
  �� Svieti nepretržite v režime mute��Svieti nepretržite v režime mute�� 
-						 Modrý	indikátor:
  ��  ��liká v pohotovo�tnom režime����liká v pohotovo�tnom režime��
-						 Červený	&	Modrý	indikátor:
  �� ��liká �triedavo v režime párovania ���triedavo v režime párovania �� ����

6.					 Mikrofón
 Ui�tite �a�� že mikrofón je na�merovan�� priamo k ú�tam�� �re optimálny v��kon�� mikrofón by mal 

byť umie�tnen�� vo vzdialeno�ti 60 cm od ú�t vodi�a�� Ui�tite �a�� že pred mikrofónom nie �ú  žiadne 
prekážky��  

7.				 Reproduktor

8.				 (+)	a	(-)	Tlačidlá	na	ovládanie	hlasitosti	(nastavenie hlasitosti / prepínanie hovorov z iSMART nanastavenie	hlasitosti	/	prepínanie	hovorov	z	iSMART	na	
mobilný	telefón	a	späť )

-						 Nastavenie	hlasitosti:
-     Stla�te (+) na zv��šenie hla�ito�ti��
-      Stla�te (-) na zníženie hla�ito�ti��
      Hla�ito�ť pre i�hone 4 �� 4S je zvy�ajne 60 až �0��� pre i�hone 3�� takmer 100� a pre i�hone 3��pre i�hone 4 �� 4S je zvy�ajne 60 až �0��� pre i�hone 3�� takmer 100� a pre i�hone 3�� 

zhruba 80��� 
-						 Prepínanie	 hovoru	 z	 ISMART	 na	 mobilný	 telefón: �o�a� hovoru�� �tla�te obe tla�idlá hla�ito�ti�o�a� hovoru�� �tla�te obe tla�idlá hla�ito�ti 

+��- �ú�a�ne�� Toto fun�uje len po�a� jedného hovoru�� Ak �tla�íte obe tla�idlá +��- znovu hovor bude 
pre�merovan�� �p�ť do hand�free �ady��

9.				 Tlačidlo	MUTE
-     Zapnutie režimu MUT� (�tlmenie): �o�a� hovoru�� �tla�ením tla�idlo M do�a�ne vypnete mikrofóno�a� hovoru�� �tla�ením tla�idlo M do�a�ne vypnete mikrofón 

ISMART�� ��udete po�uť tón každ��ch 30 minút�� 
-      Vypnutie režimu MUT� (�tlmenie): Stla�te znovu tla�idlo M na aktiváciu mikrofónu��

10.		 Autonabíjačka

11.		 USB	kábel

12.		 3,5	mm	jack	kábel
 Môžete použiť 3��5 mm jack kábel pre pripojenie ISMART do autorádia na preno� zvuku cez 

reproduktory v aute�� 

Poznámka:
ISMART je vhodn�� ako zariadenie pre hand�free telefonovanie a po�úvanie hudby�� Je vybaven�� rôznymi 
��luetooth® profilmi�� Tiež umožňuje Vašej navi�a�nej aplikácii (ak ju máte) preno� zvuku inštrukcií cez 
reproduktory vo vozidle�� 

GUARANTEE
Mr Hand�free i� a re�i�tered trademark of T�-��roup �V�� The mr Hand�free brand �tand� for �uperior 
product quality and out�tandin� cu�tomer �ervice�� That i� why mr Hand�free warrant� thi� product 
a�ain�t all defect� in material and workman�hip for a period of	two	(2)	years from the date of ori�inal 
purcha�e of the product�� The condition� of thi� �uarantee and the extent of re�pon�ibility of mr Hand�free 
under thi� �uarantee can be downloaded from our web�ite: www��mrhand�free��com��


