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H-BT200 

 
Užívateľský manuál 

 
 

 
 
 

Predajca: 
LUXLINE spol. s r.o. 

J.Murgaša 94 
940 64 Nové Zámky 

 
 

Objednávky: 
Tel.: 035 6922 601, 6922 602 

Fax: 035 6922 603 
 

Funkcie 
- DSP technológia pre redukciu šumu a ozveny 
- Prenos telefónneho zoznamu z Vášho telefónu 
- Prepnutie hovoru z Vášho mobilného telefónu a BT200 zariadenia  
- Uloženie maximálne 600 telefónnych čísel  
- Zobrazenie mena volajúceho na displeji, ak je uložené vo Vašom 

telefóne 
- Hlasová voľba 
- Vytočenie posledného volaného čísla 
- Funkcia podržania hovoru 
- Zoznam volaných čísel 
- Automatické opätovné pripojenie 
- Spárovanie s 8 mobilnými telefónmi 
- Nastavenie presvetlenia obrazovky 
 
Obsah balenia 
Prosím preverte, či balenie obsahuje všetky tieto časti. 
 
BT200 Bluetooth auto-sada 

 
 
Silikónová vymedzovacia podložka – stredná a veľká 

 
 
Plastový pružný držiak 

 
 
12/24V adaptér 

 
 



Predná časť zariadenia BT200 
 
Prenos telefónneho zoznamu z Vášho telefónu 
Prenos hovoru medzi Vašim mobilným  
telefónom a BT200 zariadením  

Telefónny zoznam 
Zoznam volajúcich čísel 
Vymazanie telefónneho zoznamu 
Presvetlenie obrazovky 3-úrovňami 
Rýchla voľba 
Ukončenie hovoru 
 

 
         Stíšenie zvuku 

                      Vypnutie stíšenia zvuku 
Prijať hovor 
Hlasová voľba 
Vytočenie posledného volaného čísla 
Yes (Potvrdenie - v menu) 

        Hlasitosť + 
                   Tlačítko smerom dopredu (v menu) 

Párovanie 
Rýchla voľba 

Hlasitosť – 
Tlačítko smerom nazad (v menu) 

Ukončiť hovor 
Odmietnuť hovor 
No (v menu) 
Zapnutie/Vypnutie 

Zadná časť zariadenia BT200 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malá silikónová vymedzovacia podložka 

 
  USB konektor   Kolík k prispôsobeniu uhla displeja 

 
 
 
 
 



Prehľad funkcií 
 

  
 Ukončiť hovor 
 Odmietnuť hovor 
 No (v menu) 
 Zapnutie/Vypnutie 
 
 

 
 Prijať hovor 
 Hlasová voľba 
 Vytočenie posledného volaného čísla 
 Yes (Potvrdenie - v menu) 
 
 

 
 Hlasitosť + 
 Tlačítko smerom dopredu (v menu) 
 

 
 Hlasitosť – 
 Tlačítko smerom nazad (v menu) 
 
 
 A/T 
 
 Prenos telefónneho zoznamu z Vášho telefónu 
 Prenos hovoru medzi Vašim mobilným  
 Telefónom a BT200 zariadením 
 

 
 

 
Telefónny zoznam 
Zoznam volajúcich čísel 
Vymazanie telefónneho zoznamu 
Presvetlenie obrazovky 3-úrovňami 
Rýchla voľba 
Ukončenie hovoru 
 
 
   MIC 
  ON/OFF 
 
Stíšenie zvuku 
Vypnutie stíšenia zvuku 
 
 
 
Zoznam v menu 
 
Phone book (Telefónny zoznam) 
Call list – Missed, Received, Dialled (Zoznam hovorov: Zmeškané, Prijaté, 
Volané) 
Speed dial (Rýchla voľba) 
Del PB (Vymazanie Telefónneho zoznamu) 
BL Adjust (Prispôsobenie osvetlenia) 
Disconnect/Connect (Odpojenie/Pripojenie) 

 
 

 Párovanie 
   Rýchla voľba 
 
 
 
 
 
 



 
Zariadenie H-BT200 je inštalované na volante cez malú silikónovú 
vymedzovaciu podložku. V prípade, že táto vymedzovacia podložka nie je 
vyhovujúca, použite strednú alebo veľkú silikónovú vymedzovaciu 
podložku.  
Upozornenie: 

1. predtým, než začnete s montážou tohto zariadenia, ubezpečte sa, že 
parkujete na bezpečnom mieste s vypnutým motorom na aute 
a zatiahnutou ručnou brzdou. 

2. začnite opatrne s montážou plastového pružného držiaka 
 
 

 
 

 
Inštalácia 
 

1. Nabíjanie zariadenia BT200.  
Predtým, než začnete používať zariadenie BT200, nabite ho najmenej 3 
hodiny kvôli predĺženiu životnosti batérie. Počas nabíjania bude 
indikátor batérie svietiť. Ak bude batérie plne nabitá, indikátor prestane 
svietiť. 
Ak výkon batérie bude menej ako 10%, LCD displej bude zobrazovať 
„Low battery“ (slabá batéria) každé 2 minúty. 3 sekundy pred úplným 
vybitím Vás zariadenie upozorní výstražným tónom. 
 
2. Zapnutie zariadenia BT200 
a) Stlačte tlačítko na 2 sekundy a na displeji sa zobrazí „BT200“. 

b) Ak ste už spárovali Váš mobilný telefón so zariadením BT200, 
automaticky sa na displeji zariadenia BT200 objaví Váš mobilný 
telefón. 

 
3. Párovanie 
Párovanie po prvý krát: 
a) párovanie Vášho mobilného telefónu so zariadením BT200 

b) stlačte tlačítko  na 2 sekundy a na displeji sa zobrazí „pairing“. 
c) vo Vašom mobilnom telefóne si vyhľadajte Bluetooth zariadenia. 
d) vo vyhľadávaniach sa Bluetooth zariadenie BT200 objaví na displeji 

Vášho mobilného telefónu. Potvrďte toto zariadenie BT200. 
e) Vás mobilný telefón si vyžiada heslo. Stlačte“0000“. 
f) Váš mobilný telefón si vyžiada potvrdenie párovania. 
 
Zapnutie zariadenia BT200 
Potom, ako ste spárovali Váš mobilný telefón so zariadením BT200, toto 
zariadenie môžte zapnúť stlačením tlačítka , predtým si ale zapnite 
Bluetooth vo Vašom telefóne. Po zapojení sa ozve zvučka a typ Vášho 
telefónu sa zobrazí na displeji BT200. 
 
4. vypnutie zariadenia BT200 
Stlačte tlačítko na 5 sekúnd a na displeji sa zobrazí „POWER 
OFF“. 
 
5. ďalšie nastavenia 
a) prispôsobte uhol LCD displeja pomocou 3-stupňového kolíka na 

zadnej strane zariadenia BT200. 
b) Nastavenie presvetlenia obrazovky: 

Stlačte tlačítko . Pomocou tlačítka  alebo  vyhľadajte 
funkciu „BL adjust“.  

c) stlačte tlačítko a pomocou tlačítok  a  prispôsobte 
kontrast LCD displeja. 

d) Tlačítko  slúži k uloženiu vybratého presvetlenia. 
 
 



 
Uskutočnenie hovorov 
 
1.uskutočnenie hovoru pomocou posledného volaného čísla 

Počas spojenia stlačte dvakrát tlačítko , posledné volané číslo sa začne 
vytáčať a na displeji sa zobrazí „REDIAL“. 
 
2.uskutočnenie hovoru pomocou Rýchlej voľby 

a) stlačte  

b) vyhľadajte si požadované telefónne číslo stlačením tlačítok    

alebo  

c) stlačte tlačítko  k uskutočneniu hovoru. 
 
3.Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu 

a) stlačte  

b) pomocou tlačítok  alebo  si vyhľadajte „Phonebook“ 
(Zoznam hovorov). 

c) Stlačte  k prístupu do zoznamu hovorov. 

d)        vyhľadajte si požadované telefónne číslo stlačením tlačítok  

alebo  

e)        stlačte tlačítko  k uskutočneniu hovoru. 
 
4.Hlasová voľba 

a) stlačte tlačítko  a na displeji sa zobrazí „VOICE DIAL“. 
b) Vyslovte požadované meno volaného. 
c) Ak systém nerozpozná toto meno, ohlási sa dvojitá zvučka. Stlačte 

 k ukončeniu a vyššie kroky opäť zopakujte. 
 
 
 

5.Zobrazenie volajúceho 
a) menom (iba v prípade, ak je meno volajúceho uložené v telefónnom 

zozname.) 
b) cez číslo volajúceho. 
      Číslo volajúceho sa na displeji zobrazí aj v prípade, že volajúceho 

nemáte uloženého v telefónnom zozname. 
c) utajené číslo – ak volajúci má utajené číslo alebo Váš mobilný telefón 

nedisponuje funkciou zobrazovania čísla, na displeji sa zobrazí 
„CALLING“. 

 
6. Prijatie hovoru 
Užívateľ môže prijať hovor cez mobilný telefón alebo cez zariadenie BT200. 

K prijatiu hovoru cez zariadenie BT200 stlačte tlačítko  . 
 
7.Ukončenie/Odmietnutie hovoru 
- stlačte tlačítko  k ukončeniu alebo odmietnutiu hovoru alebo cez Váš 

mobilný telefón. 
 
8.Ďalšie možnosti počas hovoru 

a) čakanie na hovor – Ak sa počas hovoru objaví nový hovor , stlačte  

k prijatiu nového hovoru a opätovným stlačením tlačítka  sa hovor 
prepne na predošlý. 

- stlačením tlačítka sa súčasný hovor zruší a prijme sa nový hovor. 
 
b) prepnutie hovoru medzi oboma jednotkami – stlačte tlačítko A/T 
c) hlasitosť – užívateľ môže počas hovoru prispôsobiť hlasitosť pomocou 

 alebo  a na displeji sa zobrazí stupeň hlasitosti. 
d) stíšenie zvuku – stíšiť ho môžte pomocou hovoru stlačením tlačítka     MIC 

                          ON/OFF 
 

a stíšenie zvuku vypnete opätovným stlačením týchto tlačítok. 

 
 
 



Telefónny zoznam 
 

Telefónny zoznam vo Vašom telefóne sa cez OPP alebo AT prenesie do 
zariadenia BT200.  
 
Cez AT:  
- Uistite sa, že je zariadenie BT200 zapnuté a Váš mobilný telefón má 
zapojené Bluetooth zariadenie. 
- Stlačte A/T k začatiu prenosu. 
- Ak bol prenos úspešný, na displeji sa zobrazia kontakty a ak je prenos 
dokončený, na displeji sa zobrazí typ mobilného telefónu. 
- Ak bol prenos neúspešný, na displeji sa zobrazí „Sync Fail!“. 
 
Cez OPP: 
- zariadenie podporuje prenos jedného alebo viacerých kontaktov cez OPP 

funkciu. 
- Vypnite Bluetooth 
- Nastavte Váš mobilný telefón na kopírovanie a prenos kontaktov 

z mobilného telefónu do zariadenia BT200. 
- po prenose sa na displeji zobrazia mená kontaktov. 
- Znova pripojte zariadenie BT200. 
 
Zoznam hovorov 

a) stlačte  

b) pomocou tlačítok  alebo  si v menu vyhľadajte „Call list“ 
(Zoznam hovorov). 

c) Stlačte  

d) Stlačením tlačítka  alebo   sa dostanete do ponuky 
„Missed/Received/Dialled“ (zmeškané/prijaté/volané) čísla. 

e) Stlačte  k vytočeniu posledného čísla. 
 
 
Rýchla voľba 
K uskutočneniu tejto funkcie cez zariadenie BT200 je potrebné mať vo 
Vašom telefóne uložené čísla pod Rýchľou voľbou. 
 

Nastavenie rýchleho vytáčania: 

a) stlačte  

b) pomocou tlačítok  alebo    vyhľadajte „Phonebook“ 

c) stlačte  
d) nájdite si telefónne číslo, ktoré chcete nastaviť do rýchleho vytáčania 

stlačením tlačítka  alebo     

e) stlačte  na 3 sekundy, aby ste sa dostali do zoznamu telefónnych 
čísel, ktoré máte uložené pod Rýchlou voľbou. Maximálny počet čísel 
cez Rýchlu voľbu je 10. 
 
 
 

Vymazanie čísla z Rýchlej voľby: 

a) Stlačte  a nájdite číslo, ktoré chcete vymazať stlačením  alebo 

. 
b) stlačte  na 3 sekundy a vymaže sa číslo. 

         
 
 
Vymazanie položiek z telefónneho zoznamu 
Vymazanie vybraného telefónneho čísla/zoznam hovorov: 
 

- stlačte . 

- V menu pomocou tlačítok  alebo  vyhľadajte „Phonebook“ 
(Telefónny zoznam) alebo „Call list“(Zoznam hovorov) 

- Stlačte  
- Vyhľadajte telefónne číslo, ktoré chcete zo zoznamu vymazať stlačením 

 alebo  
- Stačte  na 3 sekundy a na displeji sa objaví „Del OK“. 
 

 



 
Vymazanie všetkých čísel: 

- Stlačte  

- Pomocou tlačítok  alebo  prejdite na funkciu „Del PB“ 

- Stlačte  
- Na displeji sa zobrazí „Erase?“ 
Telefónny zoznam bude zmazaný. 
 
 

- stlačte  k potvrdeniu tejto voľby a na displeji sa zobrazí „Erase OK“, 
alebo stlačte  k vyjdeniu z tejto funkcie. 

Telefónne čísla uložené pod Rýchlou voľbou zostanú v pamäti aj v prípade, 
že ste celý telefónny zoznam vymazali. 
 
 

Odpojenie 

- stlačte  

- pomocou tlačítok  alebo  prejdite na funkciu 
„Disconnect/Connect“. Ak je zariadenie BT200 pripojené k mobilnému 
telefónu, na displeji sa zobrazí „Disconnect“. Ak nie je pripojené, na displeji 
sa zobrazí „Connect“. 

- Stlačte  k odpojeniu alebo pripojeniu k poslednému pripojenému 
telefónu. 

 
Najčastejšie otázky 
1. Aký je najväčší rozsah vzdialenosti, ktoré zariadenie BT200 dokáže 

snímať? 
Maximálny rozsah vzdialenosti je 10m. 
 
2. Môžu iní Bluetooth užívatelia počuť môj hovor? 
Nie. Keď sa spárujete so zariadením BT200, je to spojenie iba medzi týmito 

dvomi Bluetooth zariadeniami. Komunikácia prebieha len medzi týmto 
spojením. 

 
3. Je potrebné sa ešte raz pripojiť, ak je mobilný telefón odpojený? 
Každý mobilný telefón má odlišné požiadavky k pripojeniu. Niektoré mobilné 
telefóny sa môžu k zariadeniu BT200 automaticky pripájať, niektoré mobilné 
telefóny je potrebné manuálne pripojiť. 
 
4. Prečo vzniká šum počas hovoru? 
Ak je vzdialenosť medzi Vašim mobilným telefónom a zariadením BT200 

v maximálnej povolenej vzdialenosti alebo blízko nej, šum môže byť 
hlasný. 

V tomto prípade prispôsobte vzdialenosť zariadenia BT200. Ak sa 
nachádzate na mieste, kde je slabý signál, toto môže spôsobovať ten istý 
efekt. 

              
 

Technické údaje           
                  Záruka: 2 roky od kúpy tovaru 
Batéria .............................3,7V 900mAh Li-Polymer 
Reproduktor....................2W 
Mikrofón.........................-42+/-2dB 
Frekvenčný rozsah..........2402-2480MHz 
Prevádzková teplota.......-10 +60 stupňov Celzia 
Teplota uskladnenia.......-30 +70 stupňov Celzia 
Podporované profily.......HSP, HFP, OPP 
Pohotovostný režim........okolo 220 hodín 
Hovor..............................okolo 11 hodín 


