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KÖSZÖNJÜK
Köszönjük, hogy a Jabra FREEWAY Bluetooth kihangosítót választottad. 
Ez az útmuató segít megtenni az első lépéseket a sikeres 
telepítéshez, illetve hogy a lehető legjobban megismerd és 
kihasználd a kihangosító minden funkcióját.

A JABRA FREEWAY JELLEMZŐI
A Felvétel / Lerakás gomb

Érintsd meg egy bejövő hívás felvételéhez vagy egy folyamatban 
lévő lerakásához.

B FM gomb
Érintsd meg az FM mód aktiválásához, illetve a zenék és hívások 
autórádióra való irányításához.

C Halkítás gomb (Vol-)
Érintsd meg a hangerő csökkentéséhez.

D Némítás gomb (Mute)
Érintsd meg hívás közben a mikrofon némításához, illetve a némí-
tás feloldásához.

E Hangosítás gomb (Vol+)
Érintsd meg a hangerő növeléséhez.

F Hangtárcsázás gomb (Voice)
Érintsd meg a hangtárcsázás kezdeményezéséhez.*

G Napellenző csiptető
H Főkapcsoló

A Freeway bekapcsolásához állítsd ON (Be) állásba.
I Micro USB töltő csatlakozó

Micro USB-s töltővel tölthető.
J Töltés visszajelzés lámpa

Pirosan világít, míg tölt, majd elalszik, mikor végzett.

* telefontól is függ
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MIRE KÉPES AZ ÚJ KIHANGOSÍTÓD
A JABRA FREEWAY
• A hangutasítások segítségével könnyen használható
• Utolsó szám újratárcsázása és utolsó szám visszahívása
• Hangtárcsázás*
• Háromirányú hívás
• Fejlett több eszközös rendszer - egyszerre akár két Bluetooth esz-

közhöz is csatlakoztatható
• Zene és hívások átirányítása a rádióra
• A beépített G szenzor segítségével automatikus be- és kikapcsolás
• Hallgass Virtual Surround Sound hangzást vezeték nélkül*

SPECIFIKÁCIÓ
• Aká 14 óra beszélgetési és 40 nap készenléti idő
• Tiszta és jól hallható sztereo hang és Virtual Surround Sound
• Dupla mikrofon segítségével kiemelkedő háttérzaj szűrésre képes
• Digitális hang javítás DSP technológia segítségével
• Kedvenc hanganyagaid (zene, podcast, video, stb.) tiszta, vezeték 

nélküli átvitele (A2DP kompatibilis eszközökről*)
• Bluetooth technológia - Könnyű párosítás Bluetooth 2.1 + EDR & 

eSCO
• Támogatott Bluetooth profi lok: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
• Akár 128 bites titkosítás
• Újratölthető akkumulátor, ami a mellékelt USB kábellel akár az 

autóban, akár egy számítógépről feltölthető
• Hatótávolság akár 10 m
• Tömeg: 150 g
• Méretek: 100 × 120 × 20 mm

* telefontól is függ
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ELSŐ LÉPÉSEK
A kihangosító használatba vételéhez kövesd az alábbi utasításokat:
1. Töltsd fel a kihangosító akkumulátorát a mellékelt USB kábel 

segítségével (kb. 2 óra)
2. Aktiváld a telefonod vagy egyéb eszközöd Bluetooth 

csatlakozását (a készülék használati útmutatója szerint)
3. Párosítsd a kihangosítót és a telefont vagy a mobil eszközt
A Jabra FREEWAY első bekapcsolásakor hangutasítások segítenek 
a szükséges lépések végrehajtásában.
Megjegyzés: A hangutasítás a gyári beállítás szerint aktív, de 
bármikor kikapcsolható ha lenyomod a Voice (Hang) gombot 
miközben a főkapcsolót On (Be) állásba húzod. A kihangosítón 
hallható lesz a „Voice off” (Hangutasítások kikapcsolva) üzenet, 
és a FREEWAY nem fog több hangutasítást adni. A funkció 
bekapcsolásához ismételd meg ugyanezt a lépépst.

A KIHANGOSÍTÓ TÖLTÉSE
Győződj meg róla, hogy a kihangosító teljesen fel legyen töltve, 
mielőtt elkezded használni. Használd az USB kábelt a Jabra 
FREEWAY autós töltőhöz való csatlakoztatásakor. Csatlakoztasd a 
töltőt az autód szivargyújtó csatlakozójába. Töltés közben a töltés 
visszajelző lámpája pirosan világít. Amikor a Jabra FREEWAY 
akkumulátora feltöltődött, a visszajelző lámpa kialszik. A töltés 
nagyjából két órát vesz igénybe.
A Jabra FREEWAY az USB kábellel az autón kívül is tölthető.
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Csak a dobozban mellékelt töltőt használd. Más eszközök töltői 
tönkretehetik a Jabra FREEWAY kihangosítót. Ugyanígy, a mellékelt 
töltőt ne használd más eszközök töltésére.
Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet, ha 
a kihangosítót hosszabb időre lemerülve hagyod. Éppen ezért azt 
javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer töltsd fel.

A KIHANGOSÍTÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
Csúsztasd el a főkapcsolót a kihangosító be- és kikapcsolásához.
Ha a kapcsolót On (Be) állásban hagyod, akkor a Jabra FREEWAY 
automatikusan bekapcsol és csaltakozik a telefonodhoz, amikor 
beszállsz az autóba (amikor kinyitod az ajtót).

A Jabra FREEWAY automatikusan kikapcsol, amikor a telefon 
eltávolodik az autótól.
Megjegyzés: Ha a főkapcsoló On (Be) állásban van, akkor a Jabra 
FREEWAY akkor is bekapcsol, ha csak megmozdítod.

* telefontól is függ

** bővebb információ a telefon használati útmutatójában
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PÁROSÍTÁS A MOBILESZKÖZZEL
A kihangosítót az úgynevezett párosítási folyamattal lehet a telefonhoz 
vagy más mobileszközhöz csatlakoztatni. A következő néhány lépést 
követve a telefon másodpercek alatt párosítható a kihangosítóhoz.
1. Aktiváld a Bluetooth kapcsolatot a telefonon vagy mobileszközödön.
2. Kapcsold be a Jabra FREEWAY kihangosítót
3. Az első alkalommal, amikor bekapcsolod a Jabra FREEWAY kihango-

sítót, akkor az automatikusan párosítás módba kapcsol. A Felvétel / 
Lerakás gomb kéken villog, miközben a hangutasítások végigvezetnek 
a párosítási folyamaton. Ha kikapcsoltad a hangutasításokat, akkor menj 
a telefonodon a Bluetooth menübe, keress rá az új Bluetooth eszközök-
re, majd a listából válaszd a Jabra FREEWAY eszközt. 

4. Ha a párosítás sikerült, akkor a „Connected” (Kapcsolódva) szót fogod 
hallani. Készen állsz a Jabra FREEWAY használatára.

Megjegyzés: Ha a telefonod jelszót vagy PIN kódot kér a párosítás-
kor, akkor használd a 0000 (négy nulla) kódot.

ÚJ, VAGY MÁSODIK ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA
1. Kapcsold ki a Jabra FREEWAY-t.
2. Nyomd meg és tartsd benyomva a Felvétel / Lerakás gombot, 

miközben a főkapcsolót On (Be) állásba húzod.
3. Kövesd a hangutasításokat a párosítás befejezéséhez.
4. Ha ez a második párosított eszközöd, akkor az első eszközt újra 

csatlakoztatnod kell.
Megjegyzés: Ha korábban letiltottad a hangutasításokat, akkor a 
párosítást anélkül kell befejezd. Ha benyomod és benyomva tartod 
a Felvétel / Lerakás gombot, miközben a főkapcsolót az On (Be) 
állásba húzod, akkor a Felvétel / Lerakás gomb kéken fog villogni, 
jelezve, hogy párosítás módban vagy. 

CONNECTIVITY 

SELECT

MobilSurf
BLUETOOTH
Infrared port
Wap options
Synchronization
Networks

DEVICES FOUND
Jabra FREEWAY

Jabra FREEWAY

OK

Passkey:
****

HANDSFREE

SELECT

     Jabra FREEWAY
     added.
The handsfree is 
now ready for use

SELECT
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CSATLAKOZTATÁS A TELEFONODHOZ
A párosításra csak az első alkalommal van szükség. Ha a 
kihangosítót és a telefont összepárosítod, akkor a későbbiekben 
azok automatikusan csatlakoznak, ha a kihangosító be van 
kapcsolva, és a telefonon engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat.
Ha az eszközök annak ellenére nem kapcsolódnak automatikusan, 
hogy azokat korábban már párosítottad, akkor érintsd meg a 
Felvétel / Lerakás gombot.

HELYEZD EL A KIHANGOSÍTÓT AZ AUTÓDBAN
A Jabra FREEWAY a rajta lévő csiptetővel kényelmesen és diszkré-
ten elhelyezhető a napellenzőn. Az optimális hangminőséghez a 
kihangosítót helyezd közvetlen magad elé, és beszélj a készü-
lék irányába.

HOGYAN HASZNÁLD
A Jabra FREEWAY használata egyszerű. A gombok a nyomás 
hosszától függően különböző műveleteket hajtanak végre.

MŰVELET NYOMÁS HOSSZA
Érintés Nyomd meg egy pillanatra
Dupla érintés Fél másodpercen belül nyomd meg kétszer röviden
Megnyomás Tartsd benyomva 1-3 másodpercig
Megnyomás hosszan Tartsd benyomva 4-5 másodpercig
Megnyomás extra 
hosszan Tartsd benyomva 5-10 másodpercig
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HÍVÁS FELVÉTELE
A bejövő hívások felvételéhez érintsd meg a Jabra FREEWAY Felvétel 
/ Lerakás gombját
Megjegyzés: A legtöbb telefon nem továbbítja a hívást a kihangosí-
tóra, ha azt a telefon képernyőjén veszi fel, akkor sem, ha a kihango-
sító csatlakoztatva van.

HÍVÁS LERAKÁSA
Érintsd meg a Felvétel / Lerakás gombot

HÍVÁS ELUTASÍTÁSA*
Egy bejövő hívás elutasításához a csöngés alatt érintsd meg kétszer 
a Felvétel / Lerakás gombot. A telefonod beállításától függően a hívó 
fél az üzenetrögzítőhöz jut, vagy foglalt jelzést fog hallani.

HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE*
A hívást közvetlenül a telefonról kezdeményezheted. Ha a telefon 
csatlakoztatva van, akkor a hívást továbbítja a Jabra FREEWAY felé. 
Ha a hívás nem kerül át a kihangosítóra, akkor érintsd meg a Felvétel 
/ Lerakás gombot.

UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA
Érintsd meg duplán a Felvétel / Lerakás gombot.

HANGHÍVÁS AKTIVÁLÁSA**
A Voice (Hang) gomb lenyomásával kezdeményezheted a telefonon való 
hanghívást. A gomb lenyomása után a telefon hangos hívási funkciója 
aktiválódik. A funkció használatáról a telefon útmutatójában olvashatsz.

NÉMÍTÁS / NÉMÍTÁS FELOLDÁSA
A hívás alatt érintsd meg a Mute (Némítás) gombot a mikrofonod né-
mításához, majd érintsd meg újra a gombot a némítás feloldásához.

HANGERŐ ÁLLÍTÁSA
Érintsd meg a Vol- vagy a Vol+ (Hangerő le és fel) gombok egyikét a 
hívás vagy egy hangfelvétel hallgatása közben a hangerő állításához.
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KÉT BEJÖVŐ HÍVÁS EGYIDEJŰ KEZELÉSE
Nyomd meg a Felvétel / Lerakás gombot az aktív hívás 
várakoztatásához, illetve nyomd meg újra az eredeit híváshoz való 
visszatéréshez.

ZENELEJÁTSZÁS*
Ha a telefonod támogatja az A2DP audio streaming protokollt, akkor 
a zenék és egyéb hangfelvételek lejátszását átirányíthatod a Jabra 
FREEWAY kihangosítóra.

HÍVÁS FOGADÁSA ZENEHALLGATÁS KÖZBEN
Ha befut egy hívás miközben zenét hallgatsz, akkor a zene elnémul, 
és a csengőhang lesz hallható. Ekkor választhatsz, hogy felveszed 
vagy elutasítod a hívást. A hívás végén a zene újra hallható lesz.

* telefontól is függ

JABRA HANGJELLEMZŐK
TÍPUS DEFINÍCIÓ

Hangos útmutató A hangszórón bejelentések hallhatók.

A Jabra FREEWAY képes hangutasításokkal segíteni a beállításo-
kat és a készülék használatát. Az alábbi táblázatban a leggyakrab-
ban hallható üzenetek láthatók:
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HALLHATÓ ÜZENET MIT JELENT
„Welcome! You are now ready for 
pairing. Go to the Bluetooth menu 
on your phone.
Turn on or enable Bluetooth.
Search for devices and select 
your Jabra hands free device. Se-
lect pair or OK. If asked for a PIN 
code enter 0000”
(Üdvözlünk! Készen állsz a 
párosításra! Menj a telefonod 
Bluetooth menüjébe.
Kapcsold be vagy engedélyezd a 
Bluetooth opciót.
Keress rá az eszközökre és 
válaszd ki a Jabra vezeték nélküli 
eszközt, Válaszd a párosítás vagy 
az OK lehetőséget. Ha a készülék 
PIN kódot kér, akkor használd a 
0000 kódot.)

A FREEWAY párosítás módban van. 
Automatikusan elhangzik a készülék 
első bekapcsolásakor, illetve ami-
kor a FREEWAY-t párosítás módba 
kapcsolod.

„Pairing failed” 
(Párosítás sikertelen)

Akkor hallható, ha nem sikerült az 
eszközök párosítása.

„Connected” (Csatlakoztatva) Akkor hallható, ha a FREEWAY 
sikeresen csatlakozott a telefonhoz.

„Two devices connected” 
(Két eszköz csatlakoztatva)

Akkor hallható, amikor a FREEWAY-t 
két eszközhöz is csatlakoztatod.

„Disconnected” 
(Csatlakozás bontva)

Akkor hallható, amikor a csatlakoz-
tatott eszköz kikapcsol, hatótávon 
kívülre kerül vagy a Bluetooth kap-
csolatát letiltod, miközben hatótávol-
ságon belül vagy és a hangszóró be 
van kapcsolva.

„Battery level is low” (Az akkumu-
látor töltöttsége alacsony)

Akkor hallható, ha az akkumulátor 
töltöttsége 10% alá csökken.

„Voice on/off” (Hang be/ki) Akkor hallható, amikor a hangutasí-
tásokat be- vagy kikapcsolod.
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EGYÉB JELLEMZŐK

ZENE VAGY PODCAST LEJÁTSZÁS, GPS KIHANGOSÍTÁSA
Ha a telefonod támogatja az A2DP audio streaming protokollt, akkor 
telefonon lejátszott hangot a Jabra FREEWAY hangszórón is hallod. 
Egyszerűen indítsd el a zenelejátszást vagy az applikációt, a hang 
pedig automatikusan a Jabra FREEWAY-en fog megszólalni. Ha 
eközben bejövő hívásod érkezik, akkor a zene vagy az applikáció 
hangja elnémul, és dönthetsz a hívás felvételéről vagy elutasításáról. 
A zene vagy az applikáció hangja a hívás után újra hallható lesz.*
Ha ki akarsz lépni az A2DP streaming módból, vagy meg akarod 
állítani a zenelejátszást, akkor:
- Állítsd le a zenét vagy más hangot az eszközön.

A JABRA FREEWAY HASZNÁLATA EGYSZERRE KÉT ESZKÖZZEL 
A Jabra FREEWAY támogatja az Advanced MultiUse technológiát, így 
képes egyszerre két kapcsolódó mobiltelefon (vagy más Bluetooth 
eszköz) egyidejű kezelésére. Ez lehetővé teszi, hogy egy kihangosítót 
használj egyszerre két mobiltelefonodhoz vagy mobileszközödhöz.
Ha egyszerre két eszközt csatlakoztatsz, akkor a „Two devices 
connected” (Két eszköz csatlakoztatva) üzenetet fogod hallani. 
Ebben az állapotban a hangtárcsázások a másodjára csatlakoztatott 
készüléken történnek. Ha két telefont csatlakoztattál, akkor mindkét 
telefonon tudsz hívást kezdeményezni, és fel tudod venni a bejövő 
hívásokat. Ha egy hívás közben egy másik hívás fut be, akkor arra 
hangjelzés fi gyelmeztet. Ekkor:
- Az első hívást a Felvétel / Lerakás gomb megnyomásával tudod 

tartani. Ezzel felveszed a másik hívást.
- A két aktív hívás között a Felvétel / Lerakás gomb megnyomásá-

val tudsz váltani.
- A Felvétel / Lerakás gomb egyszeri megérintésével lerakhatod az 

aktív hívást, és felveheted a bejövő hívást.

FM ADÓ
A készülék beépített FM adója segítségével átirányíthatod a hívá-
sok, a zene és a GPS hangját az autó rádiójára.
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Érintsd meg az FM gombot, majd állítsd a rádiód az elhangzó frek-
venciára. Ha interferenciát tapasztalsz a megadott frekvencián, 
akkor az FM gomb megérintésével visszairányíthatod a hangot a 
FREEWAY hangszórójára, vagy a hangerő növelés gomb megnyo-
másával új frekvenciát kereshetsz.
Ha az autórádiód támogatja az RDS technológiát, akkor automatiku-
san átáll az új frekvenciára. Ha nem, akkor az új frekvenciát kézzel 
kell beállítani a rádión.
Megjegyzés: FM módban a FREEWAY hangerő szabályozó gomb-
jai le vannak tiltva. A hangerőt az autórádión tudod beállítani. 

A JABRA FREEWAY FUNKCIÓINAK GYORS ÁTTEKINTÉSE
FUNKCIÓ TEENDŐ

Belépés a párosítás 
módba

Nyomd meg és tartsd benyomva a Felvétel / Le-
rakás gombot miközben a főkapcsolót On (Be) 
állásba húzod.

Párosítás leállítása Érintsd meg a Felvétel / Lerakás gombot.
Bejövő hívás felvétele Érintsd meg a Felvétel / Lerakás gombot.
Hívás befejezése Érintsd meg a Felvétel / Lerakás gombot.
Hívás elutasítása Érintsd meg duplán a Felvétel / Lerakás gombot.
A telefon hangtárcsázás 
funkciójának elérése

Érintsd meg a Voice (Hang) gombot, amikor épp 
nem vagy hívásban.

Hangutasítások 
engedélyezése vagy 
tiltása

Tartsd benyomva a Voice (Hang) gombot, mi-
közben a főkapcsolót On (Be) állásba húzod. A 
hangszórón engedélyezéskor a „Voice on” (Hang 
bekapcsolva), tiltáskor a „Voice off” (Hang kikap-
csolva) üzenet hallható.

Gyári beállítások 
visszaállítása

Kapcsold be a FREEWAY-t, majd tartsd kb. 6 
mp-ig együtt benyomva a Felvétel / Lerakás, a 
Voice (Hang) és a Mute (Némítás) gombokat. A 
visszaállítás végén a FREEWAY automatikusan 
párosítás módba kapcsol.

Éjszakai vezetés 
mód

Bekapcsolt állapotban a LED-ek kikapcsolhatók a 
hangerő állító gombok együttes megérintésével. 
A LED-ek visszakapcsolásához érintsd meg újra a 
két gombot. A LED-ek automatikusan bekapcsol-
nak, amikor a FREEWAY-t újra bekapcsolod, vagy 
amikor újra csatlakozol hozzá a telefonoddal.
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FIRMWARE FRISSÍTÉSEK ÉS TOVÁBBI NYELVEK LETÖLTÉSE
A legfrissebb fi rmware és nyelvi fájlok letöltéséhez menj a 
jabra.com/freeway oldalra.
Az angol, a francia és a német nyelvi fájlok további funkcióival
- hangvezérléssel felvehetsz vagy elutasíthatsz egy hívást
- beállíthatod a Jabra FREEWAY hívóazonosítóját.

HIBAKERESÉS ÉS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

PATTOGÓ HANGOT HALLOK
A Bluetooth egy rádióhullámokon alapuló technológia, ami érzékeny 
a csatlakoztatott eszköz és a kihangosító közé kerülő tárgyakra. 
A technológia 10 méteren belül működik, ha a két eszköz között 
nincsenek nagyobb akadályok (pl. falak)

SEMMIT SEM HALLOK A KIHANGOSÍTÓN
- Növeld a hangerőt a kihangosítón.
- Ellenőrizd, hogy a kihangosító egy olyan eszközhöz legyen 

csatlakoztatva, amin hanglejátszás folyik.
- A Felvétel / Lejátszás gomb megérintésével ellenőrizd, hogy a 

telefonod csatlakoztatva van-e a kihangosítóhoz.

PÁROSÍTÁSI PROBLÉMÁIM VANNAK
- Elképzelhető, hogy törölted a telefonodon a párosítási inforámciókat. 

Kövesd a leírást a két eszköz ismételt párosításához.

TÖRÖLNI SZERETNÉM A PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK LISTÁJÁT A 
KIHANGOSÍTÓN
- A kihangosító egyszerre 7 csatlakoztatott eszköz adatait tudja 

eltárolni. A párosított eszközök listájának törléséhez, illetve a gyári 
beállítás visszaállításához tartsd kb. 6 mp-ig egyszerre benyomva 
az FM, a Voice (Hang) és a Felvétel / Lerakás gombokat. A Jabra 
FREEWAY következő bekapcsolásakor a készülék automatikusan 
párosítás módba kerül.
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MŰKÖDIK-E A JABRA FREEWAY MÁS BLUETOOTH 
ESZKÖZÖKKEL?
A Jabra FREEWAY Bluetooth kompatibilis telefonokhoz lett 
tervezve. Ettől függetlenül működhet minden olyan eszközzel is, ami 
kompatibilis a Bluetooth 1.1 szabvánnyal és támogatja a headset, 
hands-free és/vagy az advance audio distribution profi lokat.

NEM TUDOM HASZNÁLNI A HÍVÁS ELUTASÍTÁS, A HÍVÁS 
TARTÁS, AZ ÚJRATÁRCSÁZÁS VAGY A HANGTÁRCSÁZÁS 
FUNKCIÓKAT
- Ezeknek a funkcióknak az elérhetősége a telefontól is függ. 

Akkor is előfordulhat, hogy nem lesz elérhető a hívás elutasítás, a 
hívástartás és a hangtárcsázás, ha a telefon egyébként támogatja 
a handsfree profi lt. Nem minden készülék támogat minden 
szolgáltatást. A részletekről a telefon használati útmutatójából 
tájékozódhatsz.

NEM TUDOM CSATLAKOZTATNI A RÁDIÓT A KIHANGOSÍTÓ 
FM ADÓJÁRA
- Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a rádió, és hogy a kihangosí-

tó FM módban van-e (az FM státusz ikon világít)
- Ha automatikus kereséssel a rádió nem találja meg a kihangosító 

csatornáját, akkor azt kézzel kell beállítani. A rádiófrekvencia manuális 
beállításának részleteit az autórádió használati útmutatójában találod.

- Ha a rádió TA (Traffi c Announcemet – forgalomjelentések) módban 
van, akkor kapcsold ki a TA funkciót. A rádió ezután meg kell találja 
a kihangosító frekvenciáját. Ha mégsem, akkor a frekvenciát kézzel 
kell beállítani.

- A rádió érzékenységén is múlhat, hogy a kihangosító frekvenciáját 
a rádió megtalálja-e. Egyes rádiókon beállítható az érzékenység, 
így biztosítva, hogy a rádió megtalálja a kihangosító frekvenciáját. 
Ha így sem megy, akkor állítsd be a frekvenciát kézzel.

- Sűrűn lakott környezetben előfordulhat, hogy nehéz szabad frek-
venciát találni. Ezért célszerű a frekvencia tartomány alsó vagy 
felső tartományában próbálkozni (pl. 88.1 vagy 107.7 MHz), ahol a 
legnagyobb a szabad frekvencia esélye.
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A JABRA FREEWAY NEM MONDJA KI A BEJÖVŐ HÍVÁSNÁL 
A HÍVÓ FÉL NEVÉT.
- Ellenőrizd, hogy a telefonod támogatja-e a PBAP-t (phonebook ac-

cess profi le – telefonkönyv hozzáférési profi l), illetve hogy a hívófél 
telefonszáma el van-e mentve a telefonod telefonkönyvébe.

A KIHANGOSÍTÓ KARBANTARTÁSA
- A Jabra FREEWAY-t mindig kikapcsolt állapotban, biztonságos 

helyen tárold.
- Kerüld az extrém hőmérsékleten (45 °C felett, közvetlen 

napfényben, illetve -10 °C alatt) való tárolást. Ez jelentősen 
lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, illetve befolyásolhatja 
a működést. A magas hőmérséklet negatív hatással lehet a 
teljesítményre is.

- Óvd a Jabra FREEWAY-t az esőtől és egyéb folyadékoktól.

KIFEJEZÉSEK
1. A Bluetooth egy rádiófrekvencián alapuló technológia, ami rövid 

távolságon (10 m-en belül) vezetékek használata nélkül tud 
kapcsolatot teremteni olyan eszközök között, mint például mobil-
telefonok és kihangosítók. A Bluetooth használata biztonságos 
és védett is. Miután a kapcsolat létrejött, a hívásba más nem tud 
belehallgatni, és nem lép fel interferencia sem más Bluetooth 
eszközökkel. A technológiáról bővebben a www.bluetooth.com 
címen olvashatsz.

2. A Bluetooth profi lok különböző kommunikációs módokat biz-
tosítanak az eszközök számára. A Bluetooth képes telefonok 
támogatják a headset (fejhallgató) vagy a hands-free (érintés 
nélküli) profi lt, vagy esetleg mindkettőt. Az egyes profi lok támo-
gatásához a telefon gyártójának megadott funkciókat kell előké-
szítenie a telefon szoftverében.

3. A párosítás egy egyedi, titkosított csatornát hoz létre két 
Bluetooth kompatibilis eszköz között, amin az eszközök kommu-
nikálni tudnak egymással. A Bluetooth eszközök nem működnek 
együtt, ha nem párosítod őket.
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4. A jelszó vagy PIN kód egy olyan kód, amit a Bluetooth kompa-
tibilis készülékeden (pl. mobiltelefon) kell megadj, hogy páro-
síthasd a Jabra FREEWAY kihangosítóval. Ez biztosítja, hogy 
a készüléked és a Jabra FREEWAY felismerjék egymást, és 
automatikusan együtt tudjanak működni.

5. A készenléti mód az az állapot, amikor a Jabra FREEWAY 
passzívan vár egy hívásra. Ha a telefonodon befejezel egy hí-
vást, akkor a kihangosító készenléti módba vált.

márka

© 2014 GN Netcom A/S. Minden jog fenntartva. A Jabra® név a GN 
Netcom A/S regisztrált védjegye. Minden egyéb védjegy, ami ebben 
az útmutatóban szerepel az azokat regisztráló cégek tulajdona. A 
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használatára a GN Netcom A/S licenc joggal rendelkezik.
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