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Ditt BLT433 bilhandsfreekit inkluderar:

CM-HS1 Modul Solskyddsklämma

CE-NET Omformaredosa 
(TEL003)

Fästskruv för
Solskyddsklämma

Extern Mikrofon

Anmärkning Kontrollera först de rätta tillbehören innan du försöker att 
installera BLT433 i din bil, se kopplings- och systemschema 
(Sida 149) sektionen för ytterligare detaljer.

Vad är inkluderat i det här paketet?
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Vad är CM-HS1?
CM-HS1 är en Bluetooth® bitkit som ger en hög Bluetooth® kvalitet 
trådlös anslutning för användning i bilen och använder det inbyggda 
radiosystemet i din bil. Den här modulen fungerar med vilken Bluetooth® 
mobiltelefon som helst som stödjer Bluetooth® headsetsprofilen version
1.1 eller handsfreeprofilen version 1.0.

Efter en enkel installation, upprättas automatiskt en Bluetooth® anslutning 
emellan din mobiltelefon och modulen när tändningen på ditt fordon slås 
på. Inkommande samtal tas emot genom att trycka på knappen “Svara” 
på modulen. Ljudet från din bilstereo kopplas bort medan ljudet från din 
mobiltelefon dirigeras till vardera bilhögtalarna så att du kan tala fritt och 
trådlöst via modulens interna mikrofon.

Att lära känna din modul

Svara
Knapp

LED-Fönster

Extern
Mikrofon
Ingång

Volym
Kontroll
Knapp

Internt mikrofonfönster

Volym
Kontroll
Knapp

Solskyddsklämslits
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Installation

Installering av CM-HS1
Det är viktigt att modulen installeras med den interna mikrofonen riktad 
mot användaren.

Använd solskyddsklämman för att fästa modulen på bilens solskydd, och 
vrid huvudkabeln rätt såsom. (visas på Fig. 2)

Använd fästskruvarna för att om nödvändigt fästa modulen (visas på Fig. 
1 på solskyddsklämman. Om du installerar modulen någon annanstans, 
var försiktig så att du inte skadar anslutningsdonet på enheten. (visas 
på Fig. 3)

Kontrollera att placeringen av mikrofonen är
anpassad för att ta upp bilförarens röst.

Fig. 1

Fästskruv
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Fig. 2

Fig. 3

Fäst CM-HS1 på bilens solskydd

Fäst CM-HS1 på instrumentbrädan

Installation
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Ihopkoppling av din CM-HS1

Inledning till Bluetooth® “ihopkoppling”
Med en Bluetooth® mobiltelefon, måste du koppla ihop modulen med 
telefonen innan du använder den för första gången.

“Ihopkopplingen” skapar en unik trådlös länk emellan Bluetooth® 
telefonen och din modul och eliminerar så behovet att behöva upprepa 
ihopkopplingsprocessen under framtida användning.

Bluetooth® funktionen i din telefon måste vara påslagen för att upprätta 
en automatisk anslutning.

Innan du ansluter handsfreekitet BLT433 säkerställ att dessa justeringar 
är gjorda på huvudenheten “ADJ-läge” :
- “Avbrytningsinställningen för mobiltelefon” är “på”
- “Valet AUX / TEL” är på “AUX” (krävs enbart för enheter med AUX-
ingång)

Ihopkoppling av modulen
Den här modulen stödjer såväl headsetprofilen & handsfreeprofilen, 
profilstödet kan vara olika från telefon till telefon. Se användare-
dokumentationen för mobiltelefonen för profilinformation.

För detaljer om mobiltelefonens kompatibilitet och optimala inställningar 
besök www.clarion-eu.com Märk att vissa mobiltelefoner fungerar inte 
korrekt om de är felaktigt ihopkopplade.

För att koppla ihop en mobiltelefon följ stegen nedan:
1. Slå på din modul genom att slå på strömmen på bilaudiosystemet, se 

till att det blå LED:et tänds för att bekräfta att strömmen är påslagen.
2. Slå på din handtelefon Bluetooth® funktion.
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Ihopkoppling av din CM-HS1

3. a) Tryck samtidigt ª, · 
en gång för att välja 
handsfree profil. (Blå 
och Röd LED blinkar 
alternativt snabbt)

 b) Tryck samtidigt ª, 
· två gånger för att välja 
headsetprofil. (Blå och Röd LED 
blinkar alternativt långsamt)

4. När en gång din mobiltelefon har upptäckt anordningen 
visar den.

 a) HF - CMHS1 - HF (Handsfreeprofil).
 b) HS - CMHS1 - HF (Headsetprofil).
5. Bekräfta ihopkopplingsanordningen och om huvudnyckeln eller PIN 

är ʻ0000ʼ har du framgångsrikt kopplat ihop modulen.
6. Det konstant tända Blå LED:et anger att anordningen har kopplats 

ihop och är klar för att användas.

Märk:  CM-HS1 stödjer upp till 5 ihopkopplade mobiltelefoner, men bara en åt  
gången med bilens handsfree. För att radera tabellen över ihopkopplade 
telefoner tryck endast tillsammans ª och · länge.

När du en gång har kopplats ihop bilens handsfree med din telefon, kan du 
ringa och ta emot samtal med kontrollpanelen (CM-HS1 modulen) på bilens 
handsfree, så länge den är påslagen och inom telefonens räckvidd, med inga 
fasta föremål emellan.

Säkerställ alltid att Bluetooth® funktionsläget på telefonen är på när du använder 
en Bluetooth® bilhandsfree.
Kompatibel med de flesta Clarion CeNET enheter från 2001 seriemodeller. För 
detaljer kontrollera kompatibilitetstabellen på www.clarion-eu.com, eller fråga 
din Clarion återförsäljare.
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Funktionslägen
När CM-HS1 en gång har kopplats ihop med en telefon, övergår den 
antingen till Avlyssnings- eller Anslutet läge.
I avlyssningsläge är CM-HS1 i stånd att upprätta en anslutning till vilken 
som helst av de ihopkopplade telefonerna vid ett inkommande samtal. 
Detta är typiskt för telefoner anslutna som ett Headset.
I Anslutet läge är CM-HS1 ansluten till en speciell telefon och 
kommunikation till en annan ihopkopplad telefon är inte möjlig. I det här 
läget svarar CM-HS1 snabbare men de flesta telefoner har en timeout 
som slår ifrån Anslutet läge efter några minuter.
Se ägaremanualen för din telefon för detaljer rörande denna funktion.

Anslutning
Generellt, efter ihopkopplingsprocessen, etableras en Bluetooth 
anslutning emellan din mobiltelefon och CM-HS1-modulen när 
tändningen på ditt fordon slås på.
Vissa telefonmodeller kräver för att aktivera denna anslutning att  
CM-HS1-svaraknappen trycks ned en kort stund.

Ringa ett samtal
Det finns olika sätt för att ringa ett samtal.

Ringa med telefonens tangentbord
1. Genom att använda telefonens tangentbord och slå telefonnumret.
2. Tryck på telefonens knapp “sänd” telefonen är nu ansluten till modulen 

och ljudet stängs av från din bilstereo. Tala normalt till modulen, 
personen du talar till hörs genom bilens högtalare.

Användning av din CM-HS1
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Användning av din CM-HS1

Ringa med modulens röstkommando
Om din telefon stöder röstaktiverad nummerslagning, kan du använda den 
funktionen med din modul. Observera att röstaktiverad nummerslagning 
måste vara aktiverad på din telefon och röstflikar (namn och kommandon) 
måste vara lagrade tidigare.
(Se användaredokumentationen för telefonen för instruktioner angående 
lagring av röstflikar.)
1. Tryck kort på knappen “Svara” på modulen.
2. Efter tonen säg namnet på personen du vill ringa.
3. Mobiltelefonen slår automatiskt ditt val, och du ser detaljerna för ditt 

samtal på telefonskärmen (varierar beroende på modell).
4. När du är ansluten, är du fri att samtala normalt.

Märk:  Antal signaler som du hör under röstnummerslagningen beror på 
telefontypen. Med vissa telefoner kanske du hör bara en signal. Säg ditt 
röstkommando efter tonen.

Avsluta ett samtal
Använd endera av följande metoder för att 
avsluta ett samtal:
• För att avsluta ett samtal 

från modulen, tryck kort 
på modulens knapp 
“Svara”.

• Avsluta ett samtal från 
 telefonens tangentbord.

Tryck på knappen “Svara”
för att göra eller avsluta 
ett samtal
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Användning av din CM-HS1

Ta emot ett samtal
När din bilstereo är påslagen, är handsfreemodulen i standby-läge och 
väntar på nästa samtal och det Blå LED:et visar, när ett inkommande 
samtal anländer stängs ljudet automatiskt av på bilstereon och 
ringsignalen hörs genom bilens högtalare. För att ta emot samtalet tryck 
på knappen “Svara” på modulen och tala normalt. Du kan också ta emot 
samtalet genom att använda tangentbordet på din telefon.
I det här fallet, kan du överföra samtalet till modulen genom att följa 
instruktionerna i nästa avsnitt.
Märk: Clarion CE-NET bilstereon måste vara inställd i läget för telefonavbrytning 

för att möjliggöra funktionen med BLT433, för detaljer om inställning av  
CE-NET bilstereon se ägaremanualen för varje model.

Att avböja ett samtal
När bilens handsfree ringer, tryck länge på svaraknappen.
Märk: Detta beroende på telefontyp.

Att stänga av mikrofonen
Under ett samtal, tryck länge på ª eller på · knappen för att stänga av 
mikrofonen. Det Röda LED:et blinkar när mikrofonen är avstängd. Tryck 
länge igen på ª eller på · knappen för att slå på mikrofonen igen.

Överföring av ett samtal
För att överföra ljudet till bilens handsfree. Under ett samtal, tryck kort på 
svaraknappen eller använd funktionen för samtalsöverföring i telefonen.
För att överföra ljudet till telefonen. Under ett samtal, tryck länge på 
svaraknappen.
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Användning av din CM-HS1

Samtal väntar
Vissa mobiltelefoner tillåter dig att ta emot ett annat inkommande samtal 
medan du använder din modul. Den här egenskapen varierar, beroende 
på mobiloperatör och telefonmodell. Om du normalt hör ett bip i din 
mobiltelefon, kommer du att höra detta bip genom bilhögtalarna eller de 
externa högtalarna. Om din telefonoperatör stödjer denna funktion, kan 
du använda endera tangentbordet på din telefon eller din modul. För 
att använda tangentbordet på telefonen (rekommenderas), du kan växla 
emellan samtal genom att använda standardmetoden som specificerat 
av din telefontillverkare. Att använda modulen för att växla emellan 
samtal, tryck kort en gång på knappen “Svara” på din modul. Som med 
knapparna på din telefon, kan du sedan återgå till det initiala samtalet 
genom att kort trycka på knappen “Svara” ytterligare en gång.

Justering av volym
Du kan justera högtalarvolymen på ett samtal via din modul.
• För att höja volymen, tryck på ª knappen.
• För att sänka volymen, tryck på · knappen.
Märk: Använd ª och · kontrollknapparna för att justera telefonens 

mottagningsvolym och minimera ett eventuellt eko som genererats.

Användning av headset och bilens handsfree
Telefoner som stöder anslutet läge kräver att användaren initierar 
anslutningen. För att göra så, slå på tändningen och initiera anslutningen 
från telefonen eller tryck på knappen Svara.
Märk: Om du har ett pågående samtal i ditt Bluetooth® headset, och stiger in i 

bilen och vill fortsätta samtalet i bilens handsfree, måste du överföra ljudet 
till bilens handsfree. Se “Överföring av ett samtal”.
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Förstå CM-HS1 indikatorerna

CM-HS1 ger indikationer om ihopkoppling och samtalsstatus som 
beskrivet i följande tabell.

Ledig

Läge Funktion Följd
LED Kontroll VaraktighetNamn

(Ihopkoppling-
stabell tom)

Kort På @6s Av

Volymackord Kort Starta 
handsfreeihopkoppling

Ihopkoppling 
(Handsfree)

Ihopkoppling 
(Headset)

Avlyssning

Anslutet

Alternativ blinkning på @1⁄2s

Alternativ blinkning på @2s

Blinkning På @2s Av

Blinkning På @1⁄2s Av

Volymackord Kort

Samtal Kort

Volymackord Kort

Samtal

Volymackord Kort

Volymackord Lång

Samtal Kort

Samtal Lång

Volymackord Kort

Volymackord Lång

Samtal

Starta 
handsfreeihopkoppling 

Växla till 
Handsetihopkoppling 

Växla till 
Handsetihopkoppling 

Abortera ihopkoppling

Abortera ihopkoppling

Starta 
handsfreeihopkoppling 

Radera ihopkopplingstabell
Återgå till ledigt tillstånd

Starta anslutning
med de flesta nyligen
använda mobiler

Starta anslutning med
nästa flesta nyligen
använda mobiler

Starta 
handsfreeihopkoppling 

Radera ihopkopplingstabell
Återgå till ledigt tillstånd

Abortera anslutning

Samtal Kort
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Radera ihopkopplingstabell
Återgå till ledigt tillstånd

Radera ihopkopplingstabell
Återgå till ledigt tillstånd

Läge Funktion Följd

Förstå CM-HS1 indikatorerna

LED Kontroll VaraktighetNamn

Ansluten 
(tjänst)

Ansluten

Ringning

Röstnummerslag-
ningen

Samtal Aktiv 
(mikrofon aktiv)

På Av

Blinkning av@2s Av

På På

På På

På Kort På  
@1⁄2s

Samtal Kort

Samtal Lång

Samtal Kort

Samtal Lång

Samtal Kort

Samtal Lång

Volym upp Kort

Volym ner Kort

Samtal

Samtal

Samtal

Volym upp

Kort

Kort

Lång

Starta röstaktiverad 
nummerslagning

Återgå till 
avlyssningsläge

Starta röstaktiverad 
nummerslagning

Återgå till 
avlyssningsläge

Motta samtal

Avvisa samtal

Höj högtalarvolym

Sänk högtalarvolym

Abortera 
röstnummerslagning

Radera samtal

Överför samtal till 
mobil

Höj högtalarvolym
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Förstå CM-HS1 indikatorerna

Läge Funktion Följd
LED Kontroll VaraktighetNamn

Samtal Aktiv 
(mikrofon 
avstängd)

Samtal Aktiv på 
telefon

Telefon Audio

På På

På Kort på 
@2s

På På

Volym-upp Lång

Samtal Kort

Volume-Down Lång

Samtal Lång

Volym-upp Kort

Volym-ner Kort

Volym-upp Lång

Samtal Kort

Samtal Lång

Samtal

Volym-ner Kort Sänk högtalarvolym

Avstängd mikrofon

Avstängd mikrofon

Radera samtal

Överför samtal till 
mobil

Höj högtalarvolym

Sänk högtalarvolym

Slå på mikrofon

Slå på mikrofonVolym-ner Lång

Överför samtal till 
CM-HS1

Radera samtal

Återgå till anslutet läge

Märk:  Volymackord = Volym + och Volym - tangenter samtidigt.
 Denna tabell tjänar enbart som referens och informationerna kan variera från 

telefon till telefon.
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Till CM-HS1 Till bilstereo
tyst telefonlinje

CE-NET in CE-NET ut

Kopplingsschema (TEL003)
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Specifikationer (CM-HS1)

Överföringsstandard Bluetooth® 1.0B/1.1, överensstämmer med 
profile

Frekvensområde 2.402~2.495 GHz, ISM band, licensfri
Radiokanaler Snabb frekvenshoppning, 79 kanaler,

1600 frekvensväxlingar/sekund
Känslighets Sändareprestanda 0 dBm (Klass 3) 

~approximativt 10m
Område –80 dBm
Profil Headsetprofil + Handsfreeprofil
Gränsyta Avskärmad 5-kärnig kabelgränsyta emellan

CM-HS1 och TEL003
Driftstemperatur -20°C~80°C
Lagringstemperatur -40°C~105°C
Telefonfunktion Ljudreduktion, ekoannullering,

komplett duplextelefoni
Dimensioner Ungefär 67 x 51 x 13mm
Vikt Ungefär 22 gram
Tillståndsdisplay LED för visning av anslutningsläge
Systemkrav Mobiltelefon med Bluetooth® stöd för

headsetprofil + Handsfreeprofil
Godkännanden I överensstämmelse med de tekniska kraven

av R&TTE för EU-länder och Schweiz
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Specifikationer (TEL003)

Kraftförsörjningss-
pänning

14.4V DC (10.8~15.6V tillåtna) 
negativ jordning

Max. Ström 5A
Högtalareinpedans 4Ω (4Ω~8Ω tillåten)
Max. Uteffekt 6W
Max. Tillslagning 50W
Distorsion Mindre än 0.05%
S/N Förhållande Mer än 85dB
Frekvensåtergivning 30Hz ~ 15kHz (±3dB)
Dimensioner Ungefär 84 x 63 x 25mm

Vänligen följ noga systemschemat innan du installerar din BLT433. 
Felaktig kabeldragning kan orsaka skada på BLT433, ditt bilaudiosystem 
och även på ditt fordon.

Vi rekommenderar starkt att BLT433 installeras endast av de som är 
fullständigt förtrogna med ditt fordons elektriska system, var god kontakta 
din återförsäljare om du har några tvivel.
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Felsökning

Detta avsnitt räknar upp några problem som du kan stöta på under 
användningen av din bils handsfree. Se din ägaremanual för 
konfigurationen.

Du kan inte koppla ihop bilens handsfree med telefonen
Bluetooth® funktionen på din telefon måste vara inställd på 
Automatiskt eller På. Din telefon ska vara invändigt bilen under 
ihopkopplingsproceduren. Din bils handsfree måste vara på.

Du kan inte ansluta till bilens handsfree
Bilens handsfree kan anslutas till en annan Bluetooth® anordning eller 
kan din telefon anslutas till en annan Bluetooth® anordning, sådan som 
ett headset. Koppla från den andra Bluetooth® anordningen.

Du kanske har kopplat ihop din telefon med en annan handsfreeanordning. 
Vissa telefoner kan enbart kopplas ihop med en handsfreeanordning åt 
gången. Var vänlig kontrollera användaredokumentationen för telefonen.

Ingen ljudkontakt emellan bilens handsfree och telefonen
Bilens handsfree och telefonen som du använder med det måste kopplas 
ihop för att känna igen varandra, och inom räckvidd.

Vissa bilars handsfreefunktioner fungerar inte
Om du inte kan använda alla funktionerna på BLT433, kontrollera 
användaredokumentationen om din telefon stöder denna funktion.

Telefonen är kanske felaktigt ihopkopplad. Försök att radera 
ihopkopplingen och få den att fungera i ett annat funktionsläge.

Märk : Kompatibiliteten och anslutningsbarheten för alla inbyggda Bluetooth® 
mobiler är inte garanterad. CM-HS1 fungerar bara när bilstereon är 
påslagen.
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Tilläggsinformation

Säker och effektiv användning
Märk: Läs den här informationen innan du använder din Bluetooth® bilhandsfree.

Ändringar eller modifieringar på den här Bluetooth® bilhandsfree som 
inte uttryckligen har godkänts av Clarion kan annullera användarens 
rättighet att använda systemet.

Var god kontrollera för eventuella undantag, beroende på nationella krav 
eller begränsningar, i användningen av Bluetooth® utrustningen innan du 
använder den här produkten.

Produktskötsel
• Utsätt inte din produkt för vätska eller fuktighet.
• Utsätt inte din produkt för extremt höga eller låga temperaturer.
• Utsätt inte din produkt för tända ljus, cigaretter, eller cigarrer, eller för 

öppna lågor etc. 
• Tappa inte, kasta inte och försök inte att bända produkten eftersom en 

hård behandling kan skada den.
• Använd inga andra tillbehör än Clarions originaldelar ämnade 

för användning med den här produkten. Användning av icke-
originaltillbehör kan orsaka förlust av prestanda, skada på produkten, 
eldsvåda, elektrisk stöt eller skada. Garantin täcker inte produktfel 
vilka har orsakats av användningen av icke-originaltillbehör. 

• Försök inte att plocka isär din produkt. Produkten innehåller inga 
underhållsbara eller utbytbara komponenter som kan utföras av 
konsumenten. Endast Clarions servicepartners får utföra service. 

• Förvara inte produkten i ett dammigt och smutsigt område. Använd 
bara en mjuk fuktig torkduk för att rengöra produkten. 

• Om du inte ska använda produkten för en längre period, lagra den på 
en plats som är torr, fri från fukt, damm och extrema temperaturer.

• För att minska risken för elektriska stötar, skilj enheten från strömkällan 
innan du försöker att rengöra den.
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Installation
Observera att enbart auktoriserad personal får installera Bluetooth® 

bilhandsfree. Kontrollera med din bilförsäljare för rekommendationer om 
professionella installationstekniker. Kontrollera med din biltillverkares 
representant för att säkerställa att all utrustning för Bluetooth®  
bilhandsfree, inklusive extra tillbehör, placeras på en säker plats. Om 
din bil är utrustad med air bag, kontrollera att handsfreeutrustningen inte 
hindrar dess funktion.
Bluetooth® bilhandsfreeutrustning är tillverkad för användning i bilar med 
ett 12 volts elektriskt system. Andra matarspänningar kan orsaka skada 
på utrustningen.

Exponering av radiofrekvens
Din Bluetooth® bilhandsfree är en radiosändare och mottagare. När den 
är i drift, kommunicerar den med en Bluetooth® utrustad mobilanordning
genom att erhålla och sända radiofrekvens (RF) elektromagnetiska fält
(mikrovågor) inom frekvensområdet 2400 till 2500 MHz. Uteffekten för 
radiosändaren är låg, 0,001 watt.
Din Bluetooth® bilhandsfree är konstruerad för att fungera i överensstämmelse 
med riktlinjerna och begränsningarna för RF exponering fastställda av 
nationella myndigheter och internationella hälsoorganisationer när den 
används med någon kompatibel Bluetooth® tillåten mobiltelefon.

Körning
Kontrollera lagar och föreskrifter om användning av mobiltelefoner och 
handsfreeutrustning i området där du kör.
Ge alltid full uppmärksamhet till körningen och kör av vägen och parkera 
innan du ringer eller svara ett samtal om körningsvillkoren kräver det.
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RF energi kan påverka vissa elektroniska system i motorfordon såsom 
bilstereo, säkerhetsutrustning etc. Kontrollera med din fordonstillverkares 
representant för att säkerställa att din mobiltelefon eller Bluetooth® 
bilhandsfree inte kommer att påverka de elektroniska systemen i ditt 
fordon.

Elektronisk utrustning
De flesta elektroniska utrustningar är avskärmade mot RF energi. Men,
vissa elektroniska utrustningar är det inte, därför:
Använd inte din Bluetooth® bilhandsfree i närheten av medicinsk 
utrustning utan tillstånd. Om du använder någon personlig medicinsk 
anordning, t.ex. en pacemaker eller hörapparat, läs användarhandboken 
för din mobiltelefon för ytterligare information.

Akustiska överbelastningsområden
Stäng av alla elektroniska anordningar när du befinner dig i ett akustiskt 
överbelastat område eller i områden där du ombeds att stänga av 
tvåvägsradio för att undvika störningar med sprängningsopertioner. 
Väggarbetare använder ofta fjärrstyrda RF-anordningar för att utlösa 
sprängmedel.

Potentiellt explosiv atmosfär
Stäng av din elektroniska anordning när du befinner dig i något område 
med potentiellt explosiv atmosfär. Det är sällsynt, men din elektroniska 
anordning kan generera gnistor. Gnistor i ett sådant område kan orsaka 
explosion eller elsvåda och resultera i kroppsskada eller även död.
Områden med potentiellt explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, klart 
markerade.

Barn
Tillåt inte att barn leker med din Bluetooth® bilhandsfree eftersom den 
innehåller små delar som kan lossna och orsaka kvävning.
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Nödsituationssamtal
VIKTIGT!
Denna Bluetooth® bilhandsfree och den elektroniska anordningen 
ansluten till denna fungerar genom att använda radiosignaler, mobil- 
och landkabelsnätverk och användareprogrammerade funktioner, vilka 
inte kan garantera en anslutning i alla situationer. Du ska därför aldrig 
förlita dig enbart på en elektronisk anordning för absolut nödvändiga 
kommunikationer (t.ex. medicinska nödlägen).
Kom ihåg, att för att ringa eller ta emot samtal, måste den elektroniska 
anordningen ansluten till handsfree och handsfree vara påslagna 
och i ett serviceområde med lämplig signalsstyrka för mobiltelefoner. 
Nödsituationssamtal kanske inte är möjliga på alla mobila telefonnät 
eller när vissa nätverksoperatörer och/eller telefonegenskaper används. 
Kontrollera med din lokala operatör.
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