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1 Wstęp 
Niniejsza instrukcja obsługi ma za zadanie objaśnid oraz ułatwid obchodzenie się z adapterem. Proszę poświęcid 
stosowny czas na staranne przeczytanie, zaś samą instrukcję należy przechowad dla ewentualnych pytao, jakie 
wynikną w trakcie używania adaptera w samochodzie. W razie dalszej odsprzedaży adaptera przekazujemy go 
wraz z instrukcją.  
 
1.1 Użyta symbolika 
Poniższe symbole ułatwią nam czytanie instrukcji obsługi: 

UWAGA! 

●Teksty opatrzone tym symbolem zawierają informacje dotyczące naszego bezpieczeostwa, wskazując na 
możliwe zagrożenia wypadkiem czy zranieniem. 

 

Ostrożnie! 
●Teksty opatrzone tym symbolem zwracają naszą uwagę na możliwośd powstania uszkodzeo w samochodzie 

wzgl. w adapterze. 
 

Wskazówka 
●Teksty z tym symbolem zawierają dalsze wskazówki oraz informacje. 
 
Teksty wydrukowane kursywą wskazują kolejnośd łączeo na ekranie. Jeśli dla uzyskania dostępu do któregoś z 
menu wymagane jest zachowanie kolejności łączeo, wtedy pola te są oddzielone przy pomocy →, np.  Dalej > 
Nastawienia > Siła głosu > Dzwonienie. 
 
2 Umieszczenie adaptera [adaptera dotykowego] i jego uruchomienie 
 
Zanim umieścimy adapter w uchwycie samochodu oraz przed włączeniem zapłonu, wyłączamy bluetooth® przy 
wszystkich mobilnych sprzętach w samochodzie. 
 
Przy pierwszym uruchomieniu, a po umieszczeniu nowego adaptera i po włączeniu zapłonu adapter łączy się 
automatycznie z zestawem telefonu komórkowego w samochodzie. 
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Jeśli adapter zostanie później użyty w innym samochodzie wzgl. z innym zestawem telefonu komórkowego, 
wtedy połączenia między adapterem a zestawem tel. komórkowego należy dokonad ręcznie → 
dalej>nastawienia>bluetooth>podłącz UHV. 

 
-  Aby umieścid  adapter (1) w uchwycie (4)  
naciskamy suwak (2) z  adapterem (1) ku górze, 
przeciw naciskowi sprężyny. 
-  Teraz przesuwamy  adapter (1) ku dołowi, do 
uchwytu (4). 
-  Naciąg sprężyny pozwala teraz, by  adapter 
(1) wsunął się wprost ku dołowi do uchwytu (4) 
tak, aż wyczujemy, że  adapter (1) wszedł w 
zatrzask. 
-  Aby wyjąd  adapter (1) z uchwytu, naciskamy 
boczny przycisk odblokowujący (3) i wysuwamy 
adapter ku górze, pokonując opór sprężyny. 
-  Obracamy i wyjmujemy adapter (1) z uchwytu 
(4) i wysuwamy go z suwaka (2) w dół. 
 
 

 
Przy pierwszym włączeniu wybieramy język, jaki ma byd użyty na ekranie  adaptera. Wybrany i nastawiony 
język możemy później zmieniad w nastawieniach menu → dalej > nastawienia > aparat > język. 
 
Aadapter jest włączany zawsze wraz z zapłonem. Następnie łączy się on automatycznie z zestawem telefonu 
komórkowego w samochodzie. To połączenie jest zgłaszane sygnałem dźwiękowym. 
Przebieg przy wyłączaniu zapłonu jest zależny od sterownika zestawu tel. komórkowego.  
 
Proszę także przeczytad i mied na uwadze rozdział p.t. zestaw tel. komórkowego zawarty w książce samochodu. 
 

 UWAGA! 

 Instytucje i stanowiska rządowe oraz inne znane i ważne organizacje zwracają uwagę, że dane naukowe 
nie potwierdzają, jakoby telefony komórkowe były całkowicie bezpieczne. Niektóre studia prowadzone 
w tej mierze wskazują, że telefony komórkowe mogą szkodzid naszemu zdrowiu. Istnieje zgodny pogląd, 
iż konieczne są dalsze w tej mierze badania. Dopóki nie dysponujemy żadnymi jednoznacznymi 
wynikami, dopóty należy unikad możliwych zagrożeo dla zdrowia. Ponieważ niewłaściwe użytkowanie 
tel. komórkowego wewnątrz samochodu może spowodowad długotrwałe szkody na zdrowiu pasażerów 
samochodu, należy przestrzegad co następuje: 

 Korzystanie z telefonu komórkowego we wnętrzu samochodu, telefonu nie podłączonego do anteny 
zewnętrznej, stanowi zagrożenia zdrowia Twojego oraz współpasażerów, bowiem wytwarzane przez ten 
telefon promieniowanie elektro-magnetyczne może przekraczad obowiązujące wartości graniczne. 

 Nigdy nie pozostawiamy telefonu komórkowego na żadnym siedzeniu, na tablicy przyrządów czy na 
innym miejscu, z którego przy nagłym zahamowaniu mógłby on spowodowad wypadek czy zostad 
wyrzucony, co mogłoby spowodowad zranienie pasażerów.  

 Naszą uwagę kierujemy w pierwszym rządzie na ruch panujący na drodze! Z zestawu głośnomówiącego 
korzystamy jednie wtedy, gdy zezwala na to ruch drogowy.           

 Na terenach, gdzie nie ma zasięgu lub gdzie źle funkcjonuje sied komórkowa, a także nie raz w tunelach, 
barażach czy pod wiaduktami, nie udaje się niejednokrotnie nawiązad połączenia. 

 Siłę głosu dobieramy w taki sposób, by sygnały akustyczne dochodzące z zewnątrz, np. syrena policji lub 
straży ogniowej, były zawsze dobrze słyszalne. 
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3 Ekran dotykowy 
Ekran adaptera to tak zwany ekran dotykowy (screen), a więc ekran czuły na dotyk. Poniższe jego przestawienie 
oraz treści zmieniają się, zależnie od menu oraz od wybranego języka (por. rys. 1  i rys. 2). 
 

 
 Rys. 1  Telefon komórkowy podłączony            Rys. 2  Telefon komórkowy nie podłączony 
 
Rożne informacje dotyczące telefonu komórkowego oraz jego zestawu ukazują się symbolicznie – rys. 1 – na 
ekranie. 
1 Nazwa podłączonego zestawu bluetooth® lub „ adapter” ( telefon komórkowy nie podłączony). 
2 Sied telefonów komórkowych lub „nie podłączony” (nie podłączony żaden tel. komórkowy) 

3  akumulatorek komórki w stanie ładowania 

4  nie odebrano  wezwania i/lub odebrano SMS 

5   adapter połączony z komórka poprzez bluetooth® 

6  czynne połączenie bluetooth® 

7    adapter połączony poprzez bluetooth® z zestawem komórkowym 

8   moc sygnału sieci komórkowej 
 

Obsługa w menu głównym rys.1  (telefon komórkowy podłączony) przebiega w sposób następujący: 

A    przyciski szybkiego wybierania VW wzywanie info i w spr. awarii 
B  wybieranie numeru wybieranie klawiaturą numeryczną 
C książka telefoniczna otwiera książkę telefon. w  adapterze 
D >> dalej     powtórne wybieranie menu, wykazy rozmów, wiadomości tekstowe i  

                                               nastawienia 
 

Obsługa w menu głównym rys. 2  (nie podłączony tel. komórkowy) przebiega następująco: 

A    bez funkcji, jeśli nie jest podłączony telefon komórkowy 
B dzieo/noc     zmiana obrazu ekranu między trybem dziennym i nocnym 
C  podłączenie telefonu  start wyszukiwanie zapamiętanych tel. komórkowych 

oraz automatyczne podłączenie pierwszego znalezionego tel. kom. 
względnie bluetooth®  adaptera  włącza w sposób widoczny, jeśli dotąd 
żaden tel.kom. nie został dotąd zapamiętany 

D >> dalej   powtórne wybieranie menu, wykazy rozmów, wiadomości 
                                  tekstowe i nastawienia 
 

Obsługa w obrębie menu dokonywana jest jak niżej: 
>> dalej do następnego menu 

 w obrębie menu iśd w górę (scrollen) 

 w obrębie menu iśd w dół (scrollen) 

 z powrotem do poprzedniego menu (krótko nacisnąd) lub przejśd do menu głównego (długo naciskad) 
 odebrad rozmowę 
 zakooczyd rozmowę wzgl. odrzucid 

C skasowad wprowadzoną info 
+ zwiększyd nastawienie 
- zmniejszyd nastawienie 
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4 Wykonad połączenie bluetooth® do telefonu komórkowego 
 

Po wykonaniu połączenia  adaptera z zestawem tel. komórkowego (p. także ust. 2 – Umieszczenie i 
uruchomienie  adaptera ) należy jednokrotnie stworzyd połączenie pomiędzy  adapterem i telefonem 
komórkowym przy pomocy połączenia radiowego bluetooth® (sprzężenie). Po dokonaniu sprzężenia tel. 
komórkowy zostaje  wprowadzony do pamięci wykazu telefonów  adaptera, a zestaw tel. komórkowego jest 
teraz do dyspozycji jako układ głośnomówiący. 
 
Po włączeniu zapłonu wzgl.  adaptera następuje szukanie zapamiętanych telefonów komórkowych. Wpierw 
wyszukiwany jest ostatnio połączony telefon, następnie zaś dalsze telefony zachowane w pamięci. Połączenie 
bluetooth® wykonywane jest automatycznie do pierwszego rozpoznanego telefonu (p. także Połączenie 
automatyczne → 7.1). 
 
Połączenie realizujemy w sposób niżej opisany. Odnośnie do nastawieo na telefonie należy przeczytad i 
stosowad się do instrukcji obsługi telefonu komórkowego. 
- włączamy telefon komórkowy oraz zapłon 
 
Przy łączeniu pierwszego telefonu komórkowego może działad połączenie automa-tyczne. Przy podłączaniu 
następnych należy uprzednio dezaktywowad połączenie automatyczne → dalej 
>nastawienia>bluetooth>połączenie automatyczne. 
 
- na  adapterze naciskamy pole podłączyd telefon 
- na tel. komórkowym aktywujemy funkcję bluetooth® i startujemy z wyszukiwaniem   sprzętów bluetooth® w 
otoczeniu (sąsiedztwie). Telefon podaje nam wykaz znalezionych sprzętów.  
- na telefonie wybieramy „ adapter” 
- potwierdzamy na telefonie połączenie z systemem bluetooth®. 
 
Na telefonie pojawia się zapytanie o hasło. 
 
- Wprowadzamy hasło „0000”. Jeśli wprowadziliśmy wadliwe hasło, wtedy proces łączeniowy zostaje 
przerwany i musimy  sprzęt „ adaptera” ponownie wybrad z wykazu znalezionych sprzętów. 
 
- W zależności od telefonu komórkowego może się pojawid zapytanie, czy to połączenie bluetooth® ma zostad 
w przyszłości stworzone bez ponownego wprowadzania hasła. Zapytanie to potwierdzamy słowem „tak” („ja”), 
by podczas włączania zapłonu automatycznie zostało utworzone połączenie bluetooth®.  
 
Teraz telefon komórkowy został poprzez bluetooth® połączony z  adapterem (sprzężony). Ukazują się nazwy tel. 
komórkowego oraz sieci komórkowej ,zaś dane z ksiązki telefonicznej (karta SIM) oraz książki adresowej 
(pamięd telefonu) zostaą przeniesione do  adaptera. Może to zabrad kilka sekund, zależnie od ilości 
zapamiętanych danych. Jeśli synchronizacja ksiązki telefonicznej zostanie przerwana np. przez przychodzącą 
rozmowę, wtedy może się zdarzyd, że nie wszystkie wprowadzenia zostaną przeniesione. W takim razie 
możemy ksiązke telefoniczna ponownie zsynchronizowad ręcznie → dalej > nastawienia> sprzęt > opcje książki 
telefonicznej > ładowanie książki telefonicznej. 
 

 Wskazówka 
 

 W wykazie telefonów możliwe jest zapamiętanie do 10 różnych aparatów 

 Aby nastąpiło automatyczne połączenie tel. komórkowego z  adapterem, może się zdarzyd, że trzeba 
będzie dokonad określonych nastawieo n telefonie. 

 Zasadniczo książka telefoniczna Twego telefonu jest przez  adapter synchronizowana w regularnych 
odstępach czasu. 

 Twe zapamiętane w książce telefonicznej dane widoczne jedynie, gdy Twój telefon komórkowy jest 
sprzężony. Dzięki temu dane te nie są widoczne dla innych użytkowników  adaptera. 

 W niektórych krajach mogą obwiązywad ograniczenia w korzystaniu ze sprzętu bluetooth®. Informacji 
udzielają tamtejsze miejscowe urzędy. 

 Funkcja auto streaming (A2DP) zestawu tel. komórkowego nie jest wspomagana przez  adapter. 
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 W zależności od używanego tel. komórkowego jak i od zastosowanego oprogramowania nawigacji, 
początek zapowiedzi dot. nawigacji może zostad wycięty z powodów technicznych. 

 Zależnie od zastosowanego oprogramowania nawigacji początek zapowiedzi dot. nawigacji może 
zostad z powodów technicznych wycięty. 

 
5  Obsługa 
 

Obsługa zestawu głośnomówiącego włączana jest przez dotknięcie odpowiedniego poła łączeniowego na 
ekranie dotykowym  adaptera. 
 

 Wskazówka 

 Należy przestrzegad obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące używania telefonu komórkowego 
w samochodzie. 

 
5.1 Odbieranie, prowadzenie i kooczenie rozmów telefonicznych 
 

Przychodząca rozmowa telefoniczna jest anonsowana na ekranie oraz dzwonkiem zestawu komórkowego przez 
głośniki samochodu. Jeśli dzwoniący jest w pamięci książki telefonicznej, wtedy ukazuje się informacja w książce 
telefonicznej. 
Rozmowę przychodzącą może odebrad poprzez  lub odmówid jej odebrania przez  . 
Łącząc poprzez >> dochodzimy w trakcie rozmowy do menu z następującymi funkcjami: 
 

Pole przycisków Pole przycisków wzywa do odtworzenia dźwięków DTMF. Dźwięki DTMF 
potrzebne są np. do odzewu do skrzynki mailowej czy do automatycznej 
sekretarki. 

Privat modus Funkcja głośno mówiąca zostaje dezaktywowana, rozmowę można nadal 

prowadzid przez telefon komórkowy. Aktywną funkcję  wskazuje symbol  . 

Wyciszenie (mute) Mikrofon zestawu głośnomówiącego zostaje wyłączony, np. by umożliwid 

zapytanie stawiane współpasażerowi. Aktywną funkcję  wskazuje symbol  . 

Odczekanie Aktywna przychodząca rozmowa telefoniczne zostaje odłożona do „oczekującej 
kolejki”. 

Odłożenie aktywnej 
rozmowy przychodzącej 

Kooczy aktualną rozmowę przychodzącą. 

 
5.2 Pośredniczenie w rozmowie (MakeIn) 
 

Przy tym systemie rozmowy możemy dokonywad przełączania na przemian dwóch trwających rozmów lub też 
komponowad z kilku rozmów telefonicznych rozmowę konferencyjną, w której uczestnicy komunikują się 
jednocześnie. 
 
Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej pojawi się kolejne wezwanie, wtedy jest ono sygnalizowane akustycznie. 
Rozmowę te możemy odebrad przyciskiem  względnie odrzucid ja przyciskiem . 
 
Jeśli rozmowę tę odbierzemy, wtedy dotychczas prowadzona rozmowa jest zatrzymywana, a oczekujący słyszy 

zapowiedź. Aktywny, aktualny uczestnik rozmowy zostaje oznakowany na ekranie znakiem . Rozszerzone 
funkcje przy pośredniczeniu – patrz kolejna tabelka. 
 
Aby nadchodzące rozmowy połączyd dla przeprowadzenia konferencji telefonicznej, wybieramy dalej > połączyd 
(Verbinden). Jeśli w trakcie konferencji nadejdzie kolejna rozmowa, wtedy możemy ją dołączyd do rozmowy 
konferencyjnej (do konferencji – zur Konferenz) względnie też możemy przełączad na przemian między 
konferencją rozmówcą (Wymienianie – Wechseln). Rozszerzone funkcje w trakcie rozmowy konferencyjnej – 
patrz tabelka. 
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Wskazówka 

 Zakresy funkcji w trakcie MakeIn i połączeo konferencyjnych mogą od siebie odbiegad, w zależności od 
sieci komórkowej oraz od samej komórki. 

 Dla połączeo konferencyjnych aktualne sieci komórkowe zezwalają jedynie na jednoczesne korzystanie 
z maksymalnie dwu łączy. 

 Informacji na temat telefonów komórkowych ze wspomaganiem oraz zakresu funkcji proszę zasięgad u 
swego partnera VW. 

 
W trakcie MakeIn rozmów telefonicznych możemy przyciskiem >> wejśd w menu z poniższymi funkcjami: 

Łączenie Łączy nadchodzące rozmowy w połączenie konferencyjne 

Pole przycisków Wzywa pole przycisków do odtworzenia dźwięków DTMF. Dźwięki DTMF potrzebne 
są n.p.do odczytania skrzynki mailowej lub odsłuchania automatycznej sekretarki. 

Privat modus Funkcja głośnomówiąca zostaje dezaktywowana., rozmowa może byd 

kontynuowana poprzez komórkę. Aktywna funkcja zostaje wskazana znakiem  . 

Układ wyciszenia (mute) Wyłączony zostaje mikrofon zestawu głośnomówiącego, np. w celu zapytania 

stawianego współpasażerom. Aktywna funkcja zostaje wskazana znakiem  . 

Wymienianie Do przełączanie obustronnego między rozmową właśnie prowadzoną i 
podtrzymywaną. 

Nałożenie aktywnej 
rozmowy 

Zakooczenia aktualnie trwającej rozmowy telefonicznej. 

Nałożenie rozmowy 
podtrzymywanej 

Kooczy rozmowę telefoniczną czekającą w kolejce. 

 
6 Menu główne 
 

Wszystkimi funkcjami  adaptera możemy sterowad dotykając odpowiednie przyciski na ekranie dotykowym.  
Jeśli telefon komórkowy sprzężony jest za pomocą połączenia bluetooth® z  adapterem, wtedy w menu 

głównym rys. 1 masz do dyspozycji przyciski : ,  wybieranie numeru,  książka telefoniczna oraz  
>> dalej. Jeśli z zestawem komórkowym nie jest sprzężony żaden telefon komórkowy, wtedy  masz w menu 
głównym do dyspozycji rys. 2 przyciski  dzieo/noc oraz  połączenie telefonu. 
 

6.1  
 

Nacisnąwszy przycisk  dostajemy się do przycisków szybkiego wybierania telefonów VW info i VW awaria. 
 

Dzięki dwóm przyciskom szybkiego wybierania możemy łączyd się z centralą awaryjną i serwisową VW Service 
Call Center. Możemy tam wezwad pomoc w razie awarii lub uzyskad informacje dotyczące aktualnej sytuacji 
ruchu drogowego i swej podróży. Połączenie może zostad zrealizowane jedynie wtedy, gdy włączona komórka 
jest sprzężona z  adapterem. 
 
Wezwanie info 

-  Naciskamy przycisk  dłużej niż dwie sekundy. Połączenie zostaje nawiązane. 
Wezwanie awaryjne 
-  Przycisk  naciskamy dłużej niż dwie sekundy. Połączenie zostaje nawiązane. 
 
Dalsze informacje dot. połączeo info i awaryjnych – patrz książka Twego samochodu. 
 
6.2  Wybieranie numeru 
 

Naciskając przycisk  Wybieranie numeru (Nummer wählen) powodujemy otwarcie bloku numerycznego 
przycisków, umożliwiającego wybieranie numeru. 
Przyciskami 0 – 9 możemy wprowadzad numery telefonów, a wciskając przycisk  wybrad dany numer. 
Krótko naciskając  przycisk C powodujemy skasowanie ostatnie wprowadzenia. Naciskając na ten przycisk C 
dłużej kasujemy całe wprowadzenie. 
Znak specjalny „+” wybieramy naciskając dłużej 0+.  

Użycie przycisku  powoduje wyjście z menu i powrót  do menu głównego. 
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6.3  Książka telefoniczna 
 

Przez naciśnięcie przycisku  Książka telefoniczna otwieramy naszą osobistą książkę telefoniczną. Po jej 

wystartowaniu na ekranie ukazują się pierwsze do niej wprowadzenia. Przyciskami  i  możemy kartkowad 
strony książki telefonicznej. 
 

Naciskając dłużej przycisk  przechodzimy do szybkie wyszukiwanie. Tam możemy w łatwo sposób wskoczyd 
bezpośrednio do początkowej litery w książce telefonicznej. Aby tego dokonad naciskamy odpowiednie 

przyciski  wzgl.  , aby przekartkowad do potrzebnej nam litery początkowej. 
 
Nacisnąwszy przycisk z nazwiskiem otwieramy wprowadzenie do książki telefonicznej.  Po jego otworzeniu 
startujemy z realizacją połączenia, naciskając przycisk z wzywanym numerem. 
 
6.4 >> Dalej 
 

Naciskając przyciski >>  Dalej otwieramy menu Powtórne wybieranie, Wykazy połączeo, Wiadomości tekstowe  
oraz  Nastawienia. Ich funkcje – patrz poniższa tabelka. 
 

Ponowne 
wybieranie 

Wybiera ostatnio żądany numer 

Wykazy połączeo Wybiera zapamiętane wykazy Wybranych wzywanych numerów, Numerów odebranych  
oraz Wezwao nie odebranych. 

Wiadomości 
tekstowe 

Wywołuje pamięd Wszystkich wiadomości tekstowych oraz Nowych wiadomości 
tekstowych. 

Nastawienia  rozdz. 7 w menu „Nastawienia” 

Naciskając przycisk  powodujemy wyjście z menu i wracamy na powrót do menu głównego. 
 

 Wskazówka 

 Funkcje mogą odbiegad od siebie zależnie do telefonu komórkowego. 
 
6.5  Dzieo/noc 
 

Przyciskiem Dzieo/noc możemy przełączad na ekranie sposób pokazania dnia i nocy. 
 
6.6  Łączenie telefonu 
 

Przyciskiem  łączenie telefonów możemy rozpocząd wyszukiwanie zapamiętanych telefonów komórkowych. 
Wpierw wyszukiwany ostatnio połączony tel. komórkowy, następnie dalsze zapamiętane telefony. Połączenie 
bluetooth® wykonywane jest automatycznie do pierwszego zapamiętanego telefonu komórkowego. 
 
7 Menu Nastawienia 
 

Menu „Nastawienia” uzyskujemy naciskając przycisk  >> Dalej.  Funkcje oznaczone symbolem  wzgl.  są 
aktywne lub włączone. 
 

UWAGA ! 

 Nastawieo  adaptera dokonujemy tylko przy stojącym samochodzie. 

 
7.1 Bluetooth 
 

Wykaz telefonów 
 
Na liście telefonów są wykazane telefony komórkowe, a więc te komórki, które już były sprzężone poprzez 
bluetooth® z  adapterem. 
Gdy wybierzemy jakąś komórkę z listy, możemy jako kolejną czynnośd w połączeniu bluetooth® Rozłączenie to z 
listy z Wykasowad lub też wybrad jako Standard. Jeśli przydzielimy komórce Standard, wtedy po włączeniu 
zestawu komórkowego wpierw wyszukiwana zostaje ta komórka. 
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Lista kasowania: 
Kasuje listę/wykaz  już sprzężonych telefonów komórkowych. Po wykasowaniu listy należy dokonad na nowo 
sprzężenia telefonów komórkowych z  adapterem poprzez bluetooth®.  
 
Kod PIN: 
Umożliwia on użycie własnego hasła (Pin Code) dla połączenia bluetooth®. Hasło aktualnie obowiązujące 
zostaje pokazane w nawiasach, np. standard 0000. 

 Uwaga ! 

 Użyte hasło musi byd identyczne z hasłem zapamiętanym w sterowniku zestawu komórkowego, w 
przeciwnym razie  adapter nie jest w stanie zrealizowad połączenia. Hasło w sterowniku zestawu tel. 
komórkowego możemy zmienid u swego partnera VW. 

Połączenie auto: 
Przy aktywnym Połączeniu auto następuje po włączeniu zapłonu wzgl.  adaptera, automatyczne wyszukiwanie 
zapamiętanych komórek. Wpierw wyszukiwany jest ostatnio połączony telefon komórkowy,  następnie zaś 
pozostałe zapamiętane komórki. Połączenie bluetooth® zostaje automatycznie zrealizowane do pierwszej 
rozpoznanej komórki. Połączenie auto jest włączone standartowo. 

Łączniki UHV: (Kopple UHV) 
Poprzez układ Kopple UHV  adapter zostaje poprzez łącze bluetooth® sprzężony ze sterownikiem zestawu tel. 
komórkowego. Bluetooth® należy wyłączyd przy wszystkich mobilnych telefonach w samochodzie, zanim 
wystartujemy z procesem sprzężenia. Po wystartowaniu sprzęganie przebiega automatycznie, czemu 
towarzyszą różne sygnały dźwiękowe. Po zakooczeniu procesu sprzężenia ukazuje się menu główne. 

7.2 Audio 

Dzwonki: 
Do wyboru mamy różne rodzaje dzwonków. Wybrany dźwięk dzwonka jest odtwarzany przez głośniki 
samochodu w momencie przychodzącej rozmowy telefonicznej. Przy założeniu, że telefon komórkowy 
wspomaga tę funkcję, możemy poprzez wybieranie  Mobile skierowad dźwięk dzwonka komórki do  adaptera. 

Siła głosu: 
Menu do nastawiania podstawowej siły głosu zestawu komórkowego dla dźwięku dzwonka. W trakcie 
odtwarzania możliwe jest dostosowanie siły głosu regulatorem odbiornika radiowego.. 

Gdy przekażemy dźwięk dzwonka do  adaptera, wtedy nie możemy już na  adapterze nastawiad siły głosu 
odtwarzania. 

7.3 Wskazanie 

Tryb snu: 
W celu uniknięcia efektu oślepienia, np. przy jeździe w nocy, możemy na ekranie nastawid „tryb snu”. Po jego 
włączeniu ekran zostaje po upływie nastawionego czasu wyłączony.  Za pomocą dotyku lub samoczynnie w 
razie rozmowy przychodzącej, ekran zostaje ponownie włączony. 

Jaskrawośd: 
W menu Jaskrawośd możemy zmieniad jaskrawośd ekranu. Nastaw możemy dokonywad oddzielnie dla trybu 
dziennego wzgl. nocnego. 

Tryb dzieo/noc: 
Obraz ekranu dotykowego możemy przełączad ręcznie dla użycia dziennego wzgl. nocnego. W trybie Automatik 
nastawa ta sterowana jest automatycznie dzięki czujnikowi zintegrowanemu w zestawie obsługi. Automatyk 
Modus jest włączany fabrycznie. 
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Kalibrowanie: 
Jeśli polecenia ekranu dotykowego nie są realizowane w sposób właściwy, wtedy może ekran na nowo 
wykalibrowad. Po włączeniu kalibrowania na ekranie dotykowym ukazuje się krzyż …… . Dotykamy ów krzyż ….. 
możliwie dokładnie i powtarzamy tę czynnośd aż do zakooczenia procesy kalibracji. 

7.4 Telefon komórkowy 

Odebranie rozmowy: 
Odebrad rozmowę możemy, w zależności od nastawienia w menu, Manuell lub Automatisch (ręcznie lub 
automatycznie). Przy automatycznym odbieraniu rozmowy jest ona odbierana po trzecim dzwonku. 

Język: 
W menu wybieramy język prezentowany a ekranie  adaptera. 

Opcje książki telefonicznej: 
Po włączeniu  adaptera i sprzężeniu komórki następuje przeniesienie danych/zapisów z książki telefonicznej ( 
karta SIM) oraz z książki adresowej (pamięd telefonu) do  adaptera. 

Za pomocą funkcji Telefonbuch laden (Wpisy do książki telefon.) możemy książkę telefoniczną ponownie 
synchronizowad ręcznie.  

Wpisy w książce telefonicznej możemy sortowad wedle zapamiętanych nazwisk czy imion. Przyciskiem Namen 
invertieren (Odwrócenie kolejności nazwisk) możemy przełączad kolejnośd nazwiska lub imienia. 

System: 
W menu system możemy pod Version info (informacja o wersji) uzyskad informację  o zainstalowanym 
oprogramowaniu. 

Na życzenie lub w razie potrzeby można za pomocą Software Update wgrad u autoryzowanego dealera 
specjalistycznego nowe oprogramowanie. 

Poprzez Werkeinstellung (Ustawienia fabryczne)  możemy wszystkie nastawy sprzętu przywrócid na powrót do 
nastaw podstawowych, a więc do stanu wysyłkowego. Wszystkie nastawy osobiste oraz wykaz telefonów 
ulegają skasowaniu i należy wtedy na nowo dokonad sprzężenia telefonów komórkowych z  adapterem. 

 

 

 

 
 


