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Allakirjutanu, 
 

Firma: TE-GROUP rw 
Aadress: Kapelsestraat 61,2950, Kapellen – BELGIA 

 
deklareerib, et järgmine seade: 
 

Toote nimetus: rnr Handsfree Blue Solar 
Toote tüüp: Bluetooth®-autokomplekt 

 
vastab Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 99/5/EÜ nõuetele. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OSAD JA FUNKTSIOONID  
Vt joonist I. 
 

1.    Päikesepaneel – Päikesepatarei laadimine 
 

2.    USB-laadimispesa – Tavaline laadimine 
Blue Solari tavaliseks laadimiseks on kaks võimalust: USB-juhe (10) & sigaretisüütaja (9). 
 

Tähelepanu! 
•  Hoolitsege, et Blue Solari aku saab enne kasutamist täiesti täis laetud. 
•  Esmakordseks laadimiseks on soovitav kasutada USB-laadimist. 
•  Päikesepatarei laadimine algab automaatselt, kui aku hakkab tühjenema ja päikesepaneel on 

suunatud päikese poole. 
•  Päikeseenergia kasutamine laadimiseks pikendab oote- ja kõneaega. 
 

3.    MF-nupp (sisse- ja väljalülitamine / paaristamine / helistamine / teine kõne) 
- Sisselülitamine: Hoidke MF-nuppu (3) vajutatuna, kuni kuulete meloodiat ja sinine LED-tähis (5) 

hakkab vilkuma. 
- Väljalülitamine: Hoidke MF-nuppu (3) vajutatuna, kuni kuulete meloodiat ja punane LED-tähis (5) 

süttib hetkeks ja kustub siis uuesti.  
Tähelepanu! 
Blue Solar lülitub automaatselt välja juhul, kui rohkem kui 10 minuti jooksul ei ole olnud 
Bluetooth®-ühendust Blue Solari ja mõne mobiilse seadme vahel.  

- Esmakordne paaristamine: Blue Solar lülitub esmakordsel sisselülitamisel automaatselt 
paaristamisrežiimi ja otsib Bluetooth®-seadmeid (LED-tähis (5) hakkab vilkuma vaheldumisi 
siniselt ja punaselt). -4 Laske telefonil otsida Bluetooth®-seadmeid. -> Kinnitage ühendus Blue 
Solariga mobiiltelefoni menüüs ja sisestage seadmete paaristamiseks PIN-kood 0000*. Kostab 
pikk piiks. -> Sinine LED-tähis (5) süttib põlema. *See ei kehti Bluetooth® 2.1 mobiiltelefonide 
suhtes. 
Tavaline paaristamine: Hoolitsege, et Blue Solar on väljalülitatud. -> Hoidke MF-nuppu (3) 
vajutatuna, kuni LED-tähis (5) hakkab vaheldumisi siniselt ja punaselt vilkuma. -> Laske telefonil 
otsida Bluetooth®-seadmeid. -> Valige mobiiltelefonis Blue Solar ja sisestage PIN-kood 0000* 
seadmete paaristamiseks. Kostab pikk piiks. -> Sinine LED-tähis (5) süttib põlema. 
*See ei kehti Bluetooth® 2.1 mobiiltelefonide suhtes.  

Tähelepanu! 
• Hoolitsege, et mobiiltelefoni Bluetooth®-funktsioon on sisselülitatud ja et telefon asub Blue Solari 

lähedal. 
• Mobiiltelefoni ja Blue Solari vahelise ühenduse automaatselt uuesti loomiseks soovitame valida 

Blue Solari sätteks “Authorized” (“Lubatud”) mobiiltelefoni Bluetooth®-menüüs! Lugege täpsema 
info saamiseks oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. 

• Kui Bluetooth®-ühendus ei taastu automaatselt pärast lahtiühendamist, siis vajutage üks kord MF-
nuppu (3) ühenduse käsitsi taastamiseks. 

Helistamine 
•  Sissetulev kõne: Vajutage 1x kõnele vastamiseks. 
•  Sissetulev kõne: Hoidke 3 s vajutatuna kõne tagasilükkamiseks. 
•  Vestluse ajal: Vajutage 1x kõne lõpetamiseks. 
•  Ooteolek: Vajutage 1x Bluetooth®-ühenduse taastamiseks, kui see on katkenud. 
•  Ooteolek: Vajutage 1x häälvalimise sisselülitamiseks. Tähelepanu! 

Häälvalimise funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui teie mobiiltelefon seda toetab. 
•  Ooteolek: Vajutage kiiresti 2x viimati valitud numbri uuestivalimiseks. 
•  Vestluse ajal: Vajutage 2x teisele kõnele vastamiseks ja aktiivse kõne ootele jätmiseks, kui 

kuulete piiksu (teine kõne). 
•  Vestluse ajal: Vajutage lühidalt 2x kahe kõne vahel lülitumiseks. 
•  Teise kõne ajal: Vajutage 1x kahest kõnest ühe lõpetamiseks. 
 

Tähelepanu! 
Kõik telefonid ei toeta seda Bluetooth®-funktsiooni või eeldavad mobiiltelefoni menüüs kinnituse 
andmist. 
 
4.     [+) ja (-) helitugevuse reguleerimise nupud (kõnede ülekandmine Blue Solarilt 

mobiiltelefonile ja vastupidi / heliväljundi ajutine katkestamine ja taastamine / 
helitugevuse reguleerimine) 

- Kõnede ülekandmine Blue Solarilt mobiiltelefonile: Vajutage vestluse ajal 1x korraga nuppe "-" ja V 
(4) vestluse jätkamiseks läbi mobiiltelefoni. Vestluse jätkamiseks uuesti Blue Solari kaudu vajutage 
korraga 1x nuppe  -" ja "+" (4). 

- Heliväljundi ajutise katkestamise režiimi sisselülitamiseks: Hoidke vestluse ajal nuppu "-" (4) 3 s 
vajutatuna Blue Solari mikrofoni ajutiselt väljalülitamiseks. Punane LED-tähis (5) süttib põlema.  

- Heliväljundi ajutise katkestamise režiimi väljalülitamiseks: Hoidke nuppu V (4) 3 s vajutatuna. 
Sinine LED-tähis (5) hakkab vilkuma. 

- Helitugevuse reguleerimine: Vajutage nuppu "+" helitugevuse suurendamiseks või nuppu "-" 
helitugevuse vähendamiseks. 

 
5.     LED-tähis  
- Punane tähis: 

■     Vilgub ooteolekus: aku on tühjaks saamas. 
■     Põleb pidevalt aku laadimise ajal. 
■     Põleb pidevalt, kui heliväljund on ajutiselt katkestatud.  

- Sinine tähis: 
■     Vilgub ooteolekus.  

- Punane + sinine tähis: 
■     Vilguvad vaheldumisi paaristamisrežiimis. 

 
6.     Mikrofon 
Hoolitsege, et mikrofon on suunatud teie suu poole. Optimaalse talitluse tagamiseks peaks mikrofon 
asuma 30-50 cm kaugusel juhi suust. Hoolitsege, et Blue Solari mikrofoni ees ei ole takistusi. 
 
7.     Kõlar 
 
PAKENDI SISU  
Vt joonist II. 
 
8.    Iminappadega hoidik – tuuleklaasile paigaldamiseks (Vt joonist III.) 
Kinnitage Blue Solar tuuleklaasile juhi pool, nii et päikesepaneel on suunatud päikese poole. 
9.    Autolaadija 
10.   USB-laadimisjuhe 
11.   Iminappade lisakomplekt 
 
GARANTII 
Mr Handsfree on firma TE-Group NV registreeritud kaubamärk. Mr Handsfree kaubamärk tähistab 
suurepärast tootekvaliteeti ja silmapaistvat klienditeenindust. Seetõttu annab mr Handsfree kaheks 
(2) aastaks alates toote esmaostu kuupäevast garantii tootel esineda võivate materjalide ja 
valmistuskvaliteediga seotud puuduste suhtes. Selle garantii tingimused ja info mr Handsfree selle 
garantiiga kaasnevate kohustuste ulatuse kohta saab laadida alla meie veebisaidilt: 
www.mrhandsfree.com. 
Üksikasjalikuma kasutusjuhendi ja muudes keeltes kasutusjuhendeid saab laadida alla meie 
veebisaidilt: www,mrhandsfree.com. 
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ÜHENDUSE LOOMISE PROTSEDUUR MULTIPOINT-FUNKTSIONAALSUSE KASUTAMISEL 
Blue Solari sisselülitamisel otsib see automaatselt kaht viimati autokomplektiga Bluetooth®-ühenduses olnud 
mobiiltelefoni ja loob nendega ühenduse. 
- Kui Blue Solar leiab ainult ühe telefoni: Blue Solar loob ühenduse ainult ühe telefoniga. Sellest telefonist saab 
esmane telefon. 
- Ühe või mõlema telefoni ühendus katkeb lühikeseks ajaks: autokomplekt loob ühenduse automaatselt uuesti. 
 
Tähelepanu! 
Mobiiltelefoni ja Blue Solari vahelise ühenduse automaatselt uuesti loomiseks soovitame valida Blue Solari 
sätteks “Authorized” (“Lubatud”) mobiiltelefoni Bluetooth®-menüüs! Lugege täpsema info saamiseks oma 
mobiiltelefoni kasutusjuhendit. 
 

Kui mis tahes põhjusel üks kahest telefonist või mõlemad telefonid kaotavad iseeneslikult Bluetooth®-
ühenduse Blue Solariga, siis taastab see ühenduse automaatselt. Kui ühenduse automaatselt uuesti 
loomine ebaõnnestub, siis saab alati taastada Bluetooth®-ühenduse käsitsi nuppu "+" (4) 3 s vajutatuna 
hoides. 

 
KÕNED KAHELE TELEFONILE 
Kui telefonivestluse ajal tuleb teisele telefonile sisse kõne, siis kostab PIIKS. Saate seejärel: 
► Vastata teisele telefonile sissetulevale kõnele: Vajutage 2x kiiresti MF-nuppu (3) esimesel telefonil kõne 

OOTELE JÄTMISEKS ja teise telefoni kõnele vastamiseks. 
► Lükata tagasi teisele telefonile sissetuleva kõne: Hoidke MF-nuppu (3) 3 s vajutatuna teisele telefonile 

sissetulnud kõne tagasilükkamiseks. 
► Lõpetada poolelioleva kõne ja vastata teisele telefonile sissetulevale kõnele: Vajutage 1x MF-nuppu (3) 

aktiivse kõne lõpetamiseks ja teisele telefonile sissetuleva kõnega jätkamiseks. 
 
Teise kõne aktsepteerimisel saate: 
► Kahe kõne vahel lülituda: Vajutage 2x kiiresti MF-nuppu (3) kahe kõne vahel lülitumiseks. 
► Kahest kõnest ühe lõpetada: Vajutage 1x MF-nuppu (3) aktiivse kõne lõpetamiseks ja teise kõnega 

jätkamiseks. 
 

MULTIPOINT BLUETOOTH®    - Kuidas seda funktsionaalsust kasutada? - 2 telefoni, 1 
autokomplekt – 
 
Mr Handsfree Blue Solar toetab MULTIPOINT BLUETOOTH®-funktsionaalsust, mis võimaldab samaaegselt 
ühendada ja kasutada koos autokomplektiga 2 erinevat Bluetooth®-telefoni.  
 
Blue Solariga 2 telefoni ühendamisel on: 
• üks neist esmane telefon (esimene autokomplektiga ühendatud telefon) ja 
• teine neist teisene telefon (teine autokomplektiga ühendatud telefon).  
 
Toetatud funktsioonid: 
- Esmane telefon: helistamine, kõnedele vastamine, kõnede lõpetamine ja tagasilükkamine / uuestivalimine / 

häälvalimine / heliväljundi ajutise katkestamise režiim / kõnede ülekandmine autokomplekti ja telefoni vahel. 
- Teisene telefon: helistamine, kõnedele vastamine, kõnede lõpetamine ja tagasilükkamine / heliväljundi ajutise 

katkestamise režiim / kõnede ülekandmine autokomplekti ja telefoni vahel (teisese telefoniga EI ole kasutatav 
häälvalimine ega uuestivalimine). 

 
Tähelepanu! 
Kui Blue Solariga on ühendatud üks telefon ja sellele telefonile tuleb teine kõne, siis kostab PIIKS. Vajutage 2x 
MF-nuppu (3) teisele kõnele vastamiseks ja aktiivse kõne ootele jätmiseks. 
Kui Blue Solariga on ühendatud kaks telefoni (=multipoint ehk mitme punkti ühendus) ja ühele neist telefonidest 
tuleb sama telefoniga peetava vestluse ajal teine kõne, siis ei saa sellele kõnele lülituda autokomplekti 
kasutades. 
 
PAARISTAMISPROTSEDUUR MULTIPOINT-FUNKTSIONAALSUSE KASUTAMISEL 
► Esimese telefoni PAARISTAMINE 

Paaristage esimene telefon Blue Solariga peatükis “Paaristamine” antud juhiseid järgides. -> Looge telefoni ja 
autokomplekti vaheline ühendus.  

 
► Teise telefoni PAARISTAMINE 

Lülitage Blue Solar välja pärast esimese telefoni paaristamist. -> Hoidke Blue Solari MF-nuppu (3) vajutatuna 
uuesti paaristamisrežiimi sisenemiseks ja ühenduse loomiseks teise telefoniga. 
Lülitage Blue Solar esmalt VÄLJA ja siis uuesti SISSE MF-nupust (3). -> Blue Solar loob mõlema telefoniga 
ühenduse automaatselt uuesti. 

 
► Teise telefoni saab lisada mis tahes ajal. Blue Solar tuleb alati esmalt VÄLJA lülitada ning alles seejärel 

paaristamisprotseduuri alustada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


