
Inhoud
Wat is inbegrepen is in deze set? .....................................................................................92
Leer uw module kennen
Wat is de CM-HS1? ........................................................................................................................93
Installatie
Het installeren van de CM-HS1 ......................................................................................................94
Montage van de CM-HS1 aan de zonneklep van de auto ..............................................................95
Montage van de CM-HS1 op het dashboard ..................................................................................95
Synchroniseer uw CM-HS1
Leer hoe u Bluetooth® moet synchroniseren ..................................................................................96
Het synchroniseren van de module ................................................................................................96
Het gebruik van uw CM-HS1
Bediening .......................................................................................................................................98
Verbinding ......................................................................................................................................98
Telefoneren .....................................................................................................................................98
Telefoneren met de telefoontoetsen ...............................................................................................98
Telefoneren via de module met gesproken commandoʼs ...............................................................99
Het telefoongesprek beëindigen .....................................................................................................99
Een telefoongesprek aannemen ....................................................................................................100
Een telefoongesprek afwijzen ........................................................................................................100
De microfoon uitschakelen .............................................................................................................100
Een telefoongesprek overzetten. ....................................................................................................100
Oproepaankondiging ......................................................................................................................101
Volumeregeling ...............................................................................................................................101
Het gebruik van de hoofdtelefoon en de vrijspreekinrichting ..........................................................101
CM-HS1 inlichtingen begrijpen ..........................................................................................102
Bedradingdiagram (TEL003) ...............................................................................................105
Technische gegevens
CM-HS1 ..........................................................................................................................................106
TEL003 ...........................................................................................................................................107
Problemen oplossen
Kan de vrijspreekinrichting niet met de telefoon synchroniseren ...................................................108
Krijg geen verbinding met de vrijspreekinrichting ...........................................................................108
Geen goede verbinding tussen de vrijspreekinrichting en de telefoon ...........................................108
Sommige functies van de vrijspreekinrichting werken niet .............................................................108
Extra informatie
Veilig en efficiënt gebruik ................................................................................................................109
Onderhoud van het product ............................................................................................................109
Installatie ........................................................................................................................................110
De blootstelling aan radiofrequenties .............................................................................................110
Rijgedrag ........................................................................................................................................110
Elektronische apparaten .................................................................................................................111
Plaatsen waar met springstoffen wordt gewerkt .............................................................................111
Potentieel explosieve atmosfeer ....................................................................................................111
Kinderen .........................................................................................................................................111
Opbellen in geval van nood ............................................................................................................112
EG- Verklaring van Conformiteit .......................................................................................179

N
ederlands

BLT433_NL.indd   3 6/24/05   2:41:05 PM



92     BLT433

Uw BLT433 vrijspreekinrichtingsset omvat:

CM-HS1-module Klem voor zonneklep

CE-Net-converteerbox 
(TEL003)

Schroef voor bevestiging 
op de zonneklep.

Externe microfoon

Opmerking Controleer s.v.p. of u de correcte accessoires hebt, alvorens 
te proberen, de BLT433 in uw auto te installeren Wij verwijzen 
naar de sectie met het bedrading- & systeemdiagram (pagina 
105) voor meer details.

Wat is inbegrepen is in deze set?
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Wat is de CM-HS1?
CM-HS1 is een Bluetooth®-autokit, dat een draadloze Bluetooth®-
verbinding van uitstekende kwaliteit voor het gebruik in de auto levert. 
Daarbij wordt het audiosysteem van uw auto gebruikt. Deze module 
werkt met elke mobiele Bluetooth®-telefoon, die werkt met het Bluetooth® 
-hoofdtelefoonprofiel van de versie 1.1 of met het vrijspreekinrichtingsp
rofiel van de versie 1.0.

Na een eenvoudige installatie, wordt automatisch een Bluetooth® -
verbinding tussen uw mobiele telefoon en het module gelegd, zodra 
het contact uw auto wordt ingeschakeld. De aankomende gesprekken 
worden aangenomen door op de “Answer”-toets op de module te 
drukken. De audio van uw autostereo wordt dan onderdrukt, terwijl de 
audio van de mobiele telefoon naar de beide luidsprekers van uw auto 
wordt geleid en u vrij en draadloos via de interne microfoon van de 
module kunt spreken.

Leer uw module kennen

Antwoord-
toets

Lichtraampje

Ingang 
externe 
microfoon

Volumer-
egeling

Ontvangst interne microfoon

Volumer-
egeling

Gleuf voor de klem 
voor de zonneklep

N
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Installatie

Installatie van de CM-HS1
Het is belangrijk, dat de module zó is geïnstalleerd, dat de microfoon op 
de benutter is gericht.

Gebruik de klem, om de module op de zonneklep van de auto te 
bevestigen, en leg de kabel netjes. (zie afbeelding 2)

Gebruik de meegeleverde schroeven om de module (zie afbeelding 1) 
zonodig aan de zonneklep vast te schroeven. Indien u de module op een 
andere plaats installeert, moet u wel oppassen, dat u de aansluiting van 
het apparaat niet beschadigt. (zie afbeelding 3)

Vergewist u zich, dat de microfoon zó is 
geïnstalleerd, dat de stem van de chauffeur 
goed kan worden ontvangen. 

Afbeelding. 1

Montageschroeven

N
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Montage van de CM-HS1 aan de zonneklep 
van de auto

Montage van de CM-HS1 op het dashboard

Installatie

Afbeelding. 3

Afbeelding. 2

N
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Synchroniseer uw CM-HS1

Leer hoe u Bluetooth® moet “synchroniseren”
Bij een mobiele Bluetooth® -telefoon, moet u de module eerst met de 
telefoon synchroniseren, alvorens u deze voor de eerste keer kunt 
benutten.

Het ʻsynchroniserenʼ creëert een unieke draadloze verbinding tussen de 
Bluetooth®-telefoon en uw module, zodat u dit procedure daarna voor 
toekomstig gebruik niet meer hoeft te herhalen.

De Bluetooth®-functie van uw telefoon moet worden ingeschakeld, om 
een automatische verbinding te creëren.

Voordat u de BLT433-vrijspreekinrichting aansluit, moet u ervoor zorgen, 
dat de “ADJ mode” op de hoofdcomponent correct is ingesteld :
-De “interrupt-instelling” van de mobiele telefoon moet ingeschakeld zijn.
-De “AUX/TEL” -instelling moet op “AUX” staan (alleen nodig voor 
toestellen met AUX-ingang)

Het synchroniseren van de module
Deze module werkt zowel met het profiel van de hoofdtelefoon als met 
dat van de vrijspreekinrichting, maar de werking kan van telefoon tot 
telefoon verschillen. Raadpleeg s.v.p. de gebruiksaanwijzing van uw 
mobiele telefoon.

Voor details van de comptabiliteit van mobiele telefoons en de optimale 
instellingen, verwijzen wij naar HYPERLINK “http://www.clarion-eu.com” 
Let er wel op, dat sommige mobiele telefoons, niet correct werken, indien 
ze in de verkeerde modus zijn gesynchroniseerd.

Om een mobiele telefoon te synchroniseren, moet u deze stappen 
volgen:
1. Schakel uw module aan, door de autostereo aan te schakelen.
2. Het blauwe lichtje gaat aan, om te bevestigen dat de stroom is  

Bluetooth® ingeschakeld.

N
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Synchroniseer uw CM-HS1

3. a) Druk één keer,tegelijker 
op ª en ·, om het 
vrijspreekinrichtingsprofiel 
te kiezen (het blauwe en 
rode lampje knipperen 
snel afwisselend).

 b) Druk twee keer,tegelijkertijd 
op ª en ·, om het 
hoofdtelefoonprofiel te kiezen (het 
blauwe en rode lampje knipperen langzaam 
afwisselend).

4. Zodra uw mobiele telefoon het apparaat ontdekt, verschijnt in de 
display:

 a) HF - CMHS1 - HF (vrijspreekinrichtingsprofiel).
 b) HS - CMHS1 - HF (hoofdtelefoonprofiel).
5. Bevestig het te synchroniserende apparaat en het passwoord of de 

PIN “0000” en u heeft de module met succes gesynchroniseerd.
6. Het constante blauwe lichtje geeft aan, dat uw apparaat gesynchroniseerd 

is en klaar voor gebruik.

Opmerking: de CM-HS1 werkt met maximaal 5 gesynchroniseerde mobiele 
telefoons, maar slechts één telefoon tegelijkertijd met de 
vrijspreekinrichting. Om het gesynchroniseerde apparaat uit de 
lijst te verwijderen, moet u lang en tegelijkertijd op de toetsen ª 
en · drukken.

Zodra u de vrijspreekinrichting met uw telefoon hebt gesynchroniseerd, 
kunt u het bedieningspaneel (CM-HS1 module) van de vrijspreekinrichting 
benutten om op te bellen en telefoongesprekken te ontvangen; zolang als het 
is ingeschakeld en in de actieradius van de telefoon en geen voorwerpen de 
functie belemmeren.
Zorg altijd ervoor, dat de Bluetooth®-functie van de telefoon is ingeschakeld, 
wanneer u de Bluetooth®-vrijspreekinrichting benut.
Compatibel met de meeste Clarion CeNET apparaten van de 2001 modelreeks. 
Raadpleeg voor details s.v.p. de comptabiliteitsgrafiek op www.clarion-eu.com, 
of vraag uw Clarion-handelaar om advies.

N
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Bediening
Zodra de CM-HS1 is gesynchroniseerd met een telefoon, gaat hij óf in 
de luister- óf in de verbindingsmodus.
In de luistermodus is de CM-HS1 klaar, om een verbinding te knopen met 
elk van de gesynchroniseerde apparaten, als reactie op een aankomend 
gesprek. Dit is typisch voor telefoons, die als hoofdtelefoon worden 
aangesloten.
In de verbindingsmodus, wordt de CM-HS1 verbonden met een 
bepaalde telefoon en communicatie met een andere gesynchroniseerde 
telefoon is niet mogelijk. In deze modus antwoordt de CM-HS1 sneller, 
maar de meeste telefoons hebben een automatische functie, die de 
verbindingsmodus na een paar minuten uitschakelt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor details van het 
gebruik.

Verbinding
In principe wordt, na de synchronisatie, een Bluetooth-verbinding 
geknoopt tussen uw mobiele telefoon en de CM-HS1-module, zodra 
contact van uw auto wordt ingeschakeld.
Bij sommige telefoonmodellen, moet kort op de antwoordtoets van de 
CM-HS1 worden gedrukt om deze verbinding te activeren.

Telefoneren
Er zijn verschillende manieren om te telefoneren.

Telefoneren met de telefoontoetsen
1. Benut de telefoontoetsen, kies het telefoonnummer.
2. Druk op de “send”-toets van de telefoon - de telefoon wordt nu 

verbonden met de module en het geluid van uw autostereo wordt 
onderdrukt. Spreek normaal in de module, de persoon met wie u 
telefoneert kunt u via uw autoluidsprekers horen.

Het gebruik van uw CM-HS1
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Het gebruik van uw CM-HS1

Telefoneren via de module met gesproken commando’s
Indien uw telefoon is uitgerust voor de werking met gesproken 
commandoʼs om het nummer te kiezen, dan kunt u deze functie met 
uw module benutten. Neem notitie, dat uw telefoon voor gesproken 
commandoʼ s geactiveerd moet zijn en de stemkenmerken (naam en 
commandoʼs) van tevoren moeten zijn opgeslagen (raadpleeg s.v.p. de 
gebruiksaanwijzing van de telefoon, voor instructies over opslaan van 
stemkenmerken)
1. Druk kort de “Answer”-toets op de module.
2. Zeg, na de toon, de naam van de persoon, die u wenst op te bellen.
3. De mobiele telefoon maakt automatisch uw keuze, en u ziet de 

details van de telefoonoproep op de telefoondisplay (varieert van 
telefoonmodel tot telefoonmodel).

4. Zodra u verbonden bent kunt u normaal communiceren.
Opmerking:  Het aantal tonen, dat u hoort, wanneer u het nummer met 

gesproken commandoʼs kiest, is afhankelijk van het telefoontype. 
Bij sommigetelefoons, hoort u eventueel slechts één toon. Zeg uw 
commandona de toon.

Het telefoongesprek beëindigen
Gebruik één van de volgende methodes om een gesprek te beëindigen:
• Om een gesprek via de module te 

beëindigen, drukt u kort op 
de “Answer”-toets van de 
module.

• Beëindig een gesprek via 
de telefoontoetsen.

Druk op de “Answer”-
toets om het gesprek te 
beëindigen.

N
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Het gebruik van uw CM-HS1

Een telefoongesprek aannemen
Steeds wanneer uw autostereo in gebruik is, is de vrijspreekmodule 
in stand-by en wacht op het volgende telefoongesprek en het blauwe 
lampje brandt. Zodra een telefoonoproep aankomt, wordt het geluid 
van de autostereo onderdrukt en de telefoonbel is te horen via uw 
autoluidsprekers. Om het gesprek aan te nemen, drukt u op de “Answer”-
toets op de module en spreekt normaal.
U kunt het gesprek ook aannemen, indien u op de “Answer”-toets van 
uw telefoon drukt. In dit geval kunt u het gesprek overzetten naar de 
module, door de instructies in de volgende sectie op te volgen.
Opmerking: De Clarion CE-NET-autostereo moet op “telefoon interrupt”-modus 

worden gezet, om met de BLT433 te kunnen werken. Voor de details 
van de instellingen van de CE-NET-autostereo, verwijzen wij naar de 
gebruiksaanwijzing van het betreffende model.

Een telefoongesprek afwijzen
Wanneer de vrijspreekinrichting belt, lang op de antwoordtoets drukken.
Opmerking: Dit is afhankelijk van het telefoontype.

De microfoon uitschakelen
Tijdens een gesprek, lang op de toetsen ª en · drukken, om de 
microfoon uit te schakelen. Het rode lampje knippert, zodra de microfoon 
uitgeschakeld is. Druk opnieuw lang op de toetsen ª en · om de 
microfoon weer in te schakelen.

Een telefoongesprek overzetten.
Het geluid overzetten naar de vrijspreekinrichting. Tijdens een gesprek, 
kort op de antwoordtoets drukken of de gesprekstransfert-functie van de 
telefoon benutten.
Om het geluid naar de telefoon over te zetten. Tijdens een gesprek, lang 
op de antwoordtoets drukken.

N
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Het gebruik van uw CM-HS1

Oproepaankondiging
Sommige mobiele telefoons kunnen een andere inkomend gesprek 
aannemen, terwijl u uw module benut. Deze eigenschap varieert, 
afhankelijk van de mobilofoonservice en van het telefoonmodel. Indien 
u normaal een pieptoon op uw mobiele telefoon hoort, hoort u deze 
pieptoon ook via uw autoluidspreker of externe luidspreker. Indien uw 
telefoonservice deze functie biedt, kunt u de toetsen van uw telefoon of 
uw module gebruiken. Indien u de telefoontoetsen benut (aanbevolen), 
kunt u tussen gesprekken heen en weer schakelen met de standaard 
methode, zoals door uw telefoonfabrikant gespecificeerd. Indien de 
module benut, om tussen gesprekken heen en weer te schakelen, dan
drukt u kort op de “Answer”-toets van uw module. Net zoals bij de 
bediening met de telefoon, kunt u dan terug gaan naar het oorspronkelijke 
gesprek, door nogmaals op de “Answer”-toets te drukken.

Volumeregeling
U kunt het luidsprekervolume in een gesprek via uw module regelen.
• Om het volume te verhogen, druk op de ª toets.
• Om het volume te verminderen, druk de · toets.
Opmerking: Gebruik de ª en · toetsen en voor de volumeregeling van 

detelefoongesprekken en om een eventuele echo te elimineren.

Het gebruik van de hoofdtelefoon en vrijspreekinrichting
Bij telefoons die met de verbindingsmodus werken, moet de benutter de 
verbinding activeren. Hiertoe moet u het contact van de au to inschakelen 
en de verbinding van de telefoon activeren door op de “Answer”-toets te 
drukken.
Opmerking:  Wanneer u een gesprek op uw Bluetooth®-hoofdtelefoon voert, en in 

de auto uw gesprek met de vrijspreekinrichting wilt voortzetten, dan 
moet u het geluid overzetten naar de vrijspreekinrichting. Zie “Gesprek 
overzetten”.
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CM-HS1 inlichtingen begrijpen

De CM-HS1 geeft inlichtingen over de synchronisatie en de gespreksstand, 
zoals beschreven in de volgende lijst.

Stand-by

Modus Actie Gevolg
Lichtje Controle DuurNaam

(Lege lijst 
synchroniseren)

Gaat kort aan @ 6 sec Uit

Beltoonvolume Kort Begint synchronisatie e 
vrijspreekinrichting

Synchroniseren 
(vrijspreekinrichting)

Synchroniseren 
(Hoofdtelefoon)

Luisteren

Verbinden

Knippert afwisselend elke 1⁄2 sec

Knippert afwisselend elke 2 sec

Gaat alle 2 sec aan Uit

Gaat alle 1/2 sec aan Uit

Beltoonvolume Kort

Oproep Kort

Beltoonvolume Kort

Oproep

Beltoonvolume Kort

Beltoonvolume Lang

Oproep Kort

Oproep Lang

Beltoonvolume Kort

Beltoonvolume Lang

Oproep

Begint synchronisatie e 
vrijspreekinrichting

Schakelt naar 
telefoonsynchronisatie

Schakelt naar 
telefoonsynchronisatie

Stopt synchronisatie

Stopt synchronisatie

Begint synchronisatie e 
vrijspreekinrichting

Wist synchronisatielijst 
uit en gaat terug naar 
stand-by

Verbindt de onlangs 
benutte mobiele telefoon

Verbindt de onlangs 
benutte mobiele telefoon

Begint synchronisatie e 
vrijspreekinrichting

Wist synchronisatielijst 
uit en gaat terug naar 
stand-by
Breekt de verbinding af

Oproep Kort
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Modus Actie Gevolg

CM-HS1 inlichtingen begrijpen

Lichtje Controle DuurNaam

Verbonden
(Service)

Verbonden

Bellen

Kiezen met gespro-
ken commandoʻ s

Gesprek actief 
(Microfoon Actief)

Aan Uit

Gaat alle 2 sec uit Uit

Aan Aan

Aan Aan

Aan Gaat 
kort aan. 
@ 1/2 sec

Oproep Kort

Oproep Lang

Oproep Kort

Oproep Lang

Oproep Kort

Oproep Lang

Volume omhoog Kort

Volume omlaag Kort

Oproep

Oproep

Oproep

Volume omhoog

Kort

Kort

Lang

Begint gesproken 
commandoʻ s

Gaat terug naar 
luistermodus

Begint gesproken 
commandoʻ s

Gaat terug naar 
luistermodus

Neemt gesprek aan

Wijst gesprek af

Verhoogt 
luidsprekervolume 

Vermindert 
luidsprekervolume

Breek gesproken 
commandoʼs af

Wis de oproep uit

Zet gesprek over 
naar mobiel telefoon

Verhoogt 
luidsprekervolume
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CM-HS1 inlichtingen begrijpen

Modus Actie Gevolg
Lichtje Controle DuurNaam

Gesprek actief 
(Microfoon uit)

Gesprek actief op 
telefoon

Telefoonaudio

Aan Aan

Aan Gaat kort 
aan 2 
sec

Aan Aan

Volume omhoog Lang

Oproep Kort

Volume omlaag Lang

Oproep Lang

Volume omhoog Kort

Volume omlaag Kort

Volume omhoog Lang

Oproep Kort

Oproep Lang

Oproep

Volume omlaag Kort Verminder 
luidsprekervolume

Schakelt microfoon uit

Schakelt microfoon uit

Wis oproep uit

Zet gesprek over naar 
mobiel telefoon

Verhoogt 
luidsprekervolume

Verminder 
luidsprekervolume

Schakelt microfoon in

Schakelt microfoon inVolume omlaag Lang

Zet gesprek over 
naar CM-HS1

Wis oproep uit

Gaat terug naar 
verbindingsmodus

Opmerking:  Het volume van de beltoon = tegelijkertijd op de Volume + en de Volume 
-toets drukken.

 Deze lijst dient enkel als referentie en de informatiestand kan van 
telefoon tot telefoon variëren.
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Naar de CM-HS1 Naar de autostereo 
telefoongeluidsonder- 
drukking

Ingang CE-NET Uitgang CE-NET

Bedradingdiagram (TEL003)

N
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Technische gegevens (CM-HS1)

Transferstandaard Bluetooth® 1.0B/1.1, voldoet aan het profiel
Frequentieradius 2.402~2.495 GHz, ISM band, vergunningsvrij
Radiokanaal Snel frequentiespringen, 79 kanalen, 1600 

frequentieveranderingen per seconde
Radius Zendprestatie 0 dBm (Klasse 3) 

~ongeveer 10m
Gevoeligheid –80 dBm
Profiel Het profiel van de hoofdtelefoon + het profiel 

van de vrijspreekinrichting
Interface Afgeschermde 5-aderig kabelinterface tussen 

CM-HS1 en TEL003
Bedrijfstemperatuur -20°C~80°C

Opslagtemperatuur -40°C~105°C

Telefoongebruik Geruismindering, echo-eliminering, complete 
duplextelefonie

Afmetingen Ong. 67 x 51 x 13mm
Gewicht Ong. 22 grams
Statusdisplay LED-lichtjes om de verbindingsmodus aan te 

geven
Systeemvereisten Mobiele telefoon met een hoofdtelefoonprofiel 

of vrijspreekinrichtingsprofiel, dat met 
Bluetooth® werkt

Keuringen Voldoet aan de technische vereisten van R&TTE 
voor alle landen van de EU en Zwitserland

N
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Technische gegevens (TEL003)

Voltage Van De 
Stroomvoorziening

14.4V DC (toelaatbare 10.8~15.6V) 
negatieve massa

Maximale Stroom 5A
Luidsprekerimpedantie 4Ω (toelaatbare 4Ω~8Ω)
Max. Uitgangsvermogen 6W
Max. Schakelingang 50W
Storingsfactor Minder dan 0.05%
S/N Verhouding Meer dan 85dB
Frequentie Reactie 30Hz ~ 15kHz (±3dB)
Afmetingen Ong. 84 x 63 x 25mm

Raadpleeg zorgvuldig het systeemdiagram, alvorens uw BLT433 
te installeren. Een onjuiste bedradingmethode kan de BLT433, uw 
autostereo of zelfs uw auto beschadigen.
Wij raden u sterk aan, de BLT433 alleen maar door iemand te laten 
installeren, die volledig vertrouwd is met het elektrisch systeem van uw 
auto. Vraag in, geval van twijfel, uw handelaar om advies.
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Problemen oplossen

Deze sectie somt een paar problemen op, die kunnen optreden tijdens 
het gebruik van uw vrijspreekinrichting. Raadpleeg het handboek van uw 
telefoon voor configuratie.

Kan de vrijspreekinrichting niet met de telefoon synchroniseren
De Bluetooth®-functie van uw telefoon moet op Automatisch of Aan 
worden gezet. Uw telefoon moet tijdens de synchronisatie in de auto 
zijn. De vrijspreekinrichting moet ingeschakeld zijn.

Krijg geen verbinding met de vrijspreekinrichting
De vrijspreekinrichting of uw telefoon is misschien met een ander 
Bluetooth®-apparaat, zoals een hoofdtelefoon, verbonden. Schakel de 
verbinding met het andere Bluetooth®-apparaat uit.

Uw telefoon is misschien met een andere vrijspreekinrichting gesynchroniseerd. 
Sommige telefoons kunnen tegelijkertijd slechts met één vrijspreekinrichting 
gesynchroniseerd zijn. Raadpleeg s.v.p. de gebruiksaanwijzing van de telefoon.

Geen goede verbinding tussen de vrijspreekinrichting en 
de telefoon
De vrijspreekinrichting en de telefoon, die u benut, moeten gesynchroniseerd 
zijn om elkaar te herkennen, en weliswaar binnen hun actieradius.

Sommige functies van de vrijspreekinrichting werken niet
Wanneer u merkt, dat u niet alle functies van de BLT433 kunt benutten, 
raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van uw telefoon, om te weten of 
uw telefoon uitgerust is voor deze functies.

De telefoon is misschien verkeerd gesynchroniseerd. Annuleer de 
synchronisatie en probeer een andere modus.
Opmerking: De comptabiliteit en aansluitmogelijkheid is niet gegarandeerd voor 

alle ingebouwde mobiele Bluetooth®-telefoons. De CM-HS1 werkt 
alleen maar, wanneer de autostereo is ingeschakeld.
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Veilig en efficiënt gebruik
Opmerking: Lees deze informatie alvorens de Bluetooth®-vrijspreekinrichting 

tegebruiken.
Bij veranderingen of wijzigingen van deze Bluetooth®-vrijspreekinrichting, 
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Clarion, mag het apparaat 
niet worden gebruikt. .
Controleer, of, wegens nationale vereisten of limiteringen, uitzonderingen 
bestaan voor het gebruik van het Bluetooth®-apparaat, alvorens dit 
product te benutten.

Onderhoud van het product
• Stel uw product niet aan vloeistoffen of aan vochtigheid bloot.
• Stel uw product niet aan extreme hoge of lage temperaturen bloot.
• Stel uw product niet aan brandende kaarsen, sigaretten, of sigaren, of 

aan open vlammen enz. bloot
• Laat het product niet vallen, gooi het niet of probeer het niet te buigen, 

daar het door ruwe behandeling kon worden beschadigd.
• Gebruik geen andere accessoires als de originelen van Clarion, 

die speciaal bestemd zijn voor gebruik met dit product. Wanneer u 
niet-originele accessoires benut, kan dit de prestatie verminderen, 
het product beschadigen of brand, elektrische schok of verwonding 
veroorzaken. De garantie sluit geen productgebreken in, die zijn 
veroorzaakt door het gebruik van niet-originele accessoires.

• Probeer niet uw product te demonteren. Het product bevat geen 
componenten, die door de benutter moeten worden gebruikt of die 
moeten worden vervangen. Laat de service alleen maar uitvoeren 
door Clarion-servicepartners.

• Bewaar het product niet op een plaats met veel stof en vuil. Gebruik alleen 
maar een zachte vochtige doek om uw product schoon te maken.

• Als het product een tijd lang niet zult gebruiken, bewaar het dan op een 
droge plaats, vrij van vochtigheid, stof en extreme temperaturen.

• Om het risico van elektrische schok te verminderen, moet u het apparaat 
altijd uit het contact trekken, alvorens te proberen het schoon te maken.
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Installatie
Neemt u s.v.p. notitie ervan, dat de Bluetooth® -vrijspreekinrichting alleen 
maar geïnstalleerd mag worden door geautoriseerd vakpersoneel. Vraag 
uw autohandelaar om advies betreffende professionele installateurs. 
Vraag de vertegenwoordiger van uw autofabrikant om advies, om zeker 
te zijn, dat alle delen voor de Bluetooth®-vrijspreekinrichting, met inbegrip 
van extra accessoires, op een veilige plaats worden geïnstalleerd. Indien 
uw auto met een airbag is uitgerust, vergewist u zich dan ervan, dat de 
vrijspreekinrichting de functie niet belemmert.
De Bluetooth®-vrijspreekinrichting is gemaakt voor gebruik in autoʼs met 
een 12 volt-elektrosysteem. Andere stroomvoorzieningvoltages kunnen 
het apparaat beschadigen.

Blootstelling aan radiofrequentie
Uw Bluetooth®-vrijspreekinrichting is een radiozender en -ontvanger. 
Tijdens gebruik communiceert het apparaat met een mobiel toestel met 
Bluetooth®-uitrusting, door ontvangst en uitzending van radiofrequentie 
(RF) in elektromagnetische velden (microgolven) in de frequentieradius 
2400 tot 2500 MHz. Het uitgangsvermogen van de radiozender is laag, 
0,001 watt.
Uw Bluetooth®-vrijspreekinrichting is ontworpen in overeenstemming 
met de richtlijnen voor de blootstelling aan radiofrequenties en in 
overeenstemming met de grenswaarden, die door nationale autoriteiten 
en door internationale gezondheidsorganisaties zijn vastgelegd, voor 
het gebruikt met de een of ander mobiele telefoon, die met Bluetooth® 
werkt.

Rijgedrag
Lees de wetten en de verordeningen, aangaande het gebruik van 
mobiele telefoons en vrijspreekinrichtingen in de landen waar u reist.
Concentreert u zich altijd volledig op het rijden en ga van de weg en 
parkeer de auto, alvorens te telefoneren of een gesprek aan te nemen, 
indien de verkeersvoorschriften dit vereisen.
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De energie van de radiofrequenties kan sommige elektronische systemen 
in motorvoertuigen, zoals de autostereo, veiligheidsuitrustingen, enz. 
beïnvloeden. Vraag de vertegenwoordiger van uw auto fabrikant om advies, 
om zeker te zijn, dat uw mobiele telefoon of Bluetooth®-vrijspreekinrichting 
de elektronische systemen van uw auto niet beïnvloedt.
Elektronische uitrustingen
De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen de 
energie van radiofrequenties. Sommige elektronisch apparaten echter 
niet en daarom:
Gebruik uw Bluetooth®-vrijspreekinrichting niet in de buurt van medische 
apparaten, alvorens u om toestemming hebt gevraagd. Wanneer u een 
of ander persoonlijk medisch hulpmiddel gebruikt, b.v. een hartstimulator 
of een gehoorapparaat, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van uw 
mobiele telefoon voor nadere informatie.
Plaatsen waar met springstoffen wordt gewerkt
Schakel al uw elektronische apparaten uit, wanneer op plaatsen 
komt, waar met springstoffen wordt gewerkt of waar verbodsborden 
staan. Schakel alle tweezijdige radioverbindingen uit, om interferentie 
met de springapparatuur te vermijden. Bouwtroepen gebruiken vaak 
afstandsbedieningen met radiofrequenties om de springstoffen te 
ontsteken.
Potentieel explosieve atmosfeer
Schakel uw elektronisch apparaat uit, wanneer in op een plaats bent 
met een potentieel explosieve atmosfeer. Het komt zelden voor, maar 
uw elektronisch apparaat kan vonken veroorzaken. Vonken kunnen in 
dergelijke omgevingen een explosie of een brand veroorzaken, wat in 
lichamelijke verwondingen of zelfs de dood kan resulteren.
Plaatsen met een potentieel explosieve atmosfeer zijn niet altijd duidelijk 
aangegeven.
Kinderen
Laat kinderen niet met uw Bluetooth®-vrijspreekinrichting spelen, 
aangezien het kleine delen bevat, die los kunnen raken en dan een 
verstikkingsgevaar vormen.
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Opbellen in geval van nood
BELANGRIJK!
Deze Bluetooth®-vrijspreekinrichting en het elektronische toestel, 
dat aan de vrijspreekinrichting wordt aangesloten, werken met 
radiosignalen, cellulair- en landlijnennet, evenals met door de benutter 
geprogrammeerde functies, die niet onder alle omstandigheden een 
verbinding kunnen waarborgen. Verlaat u daarom voor essentiële 
communicaties (b.v. medische noodgevallen), nooit alleen maar op het 
een of ander elektronisch apparaat. 

Denk eraan, dat voor de ontvangst van telefoongesprekken, de handvrije 
set en het daarmee verbonden elektronische toestel ingeschakeld moeten 
zijn en in een gebied, waar een voldoende sterk cellulairsignaal kan 
worden ontvangen. Noodgesprekken zijn eventueel niet in alle mobiele 
telefoonneten mogelijk of niet wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of 
telefoonfuncties zijn ingeschakeld.
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