
 Mobifren GBC-1000 Návod k použití 
 

Instalace 

Přiloženou sponu vložte do otvorů na těle přístroje. Poté umístěte střed stínítka vozidla, nebo na jiné vhodné místo. PIR 

čidlo by mělo směřovat do míst, kde běžně sedí řidič. Čidlo detekuje pohyb do vzdálenosti cca 80-100 cm.  

 

 

Nastavení 

Většina funkcí se ovládá tlačítkem MFB – jde o tlačítko se symbolem zeleného sluchátka (v anglickém manuálu 

označováno jako MFB – Multi Function Button).   

 
Režimy 

• Režim párování: Zařízení je připraveno k párování s mobilním telefonem. Režim je indikován svítící modrou 

LED 

• Pohotovostní režim: Přístroj je připraven k telefonování. Režim je indikován blikáním modré LED (lze 

vypnout). Režim je spuštěn automaticky dojde-li k detekci řidiče 

• Režim spánku: Většina subsytémů je vypnuta, přístroj běží s minimální spotřebou. Aktivní je pouze PIR čidlo 

(pohybový senzor). Režim je aktivován pokud PIR čidlo tři minuty neregistruje řidiče.  

 

Spárování 
Posuvný přepínač přepněte do polohy ON. Není-li zařízení spárováno s nějakým telefonem, rozsvítí se modrá LED 

indikující režim párování. V tuto chvíli můžete svůj telefon spárovat. Zařízení se identifikuje jako „GBC-1000“, PIN je 

„0000“ (čtyři nuly). Přístroj pětkrát zabliká a párování je ukončeno. Poté se handsfree do pohotovostního režimu.  

 

Spárování s dalším telefonem 
V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko MFB na cca šest sekund. Přístroj tak opět přejde do režimu párování. 

Můžete spárovat s dalším telefonem (celkově až s osmi).  

Podrobnější informace o párování Bluetooth zařízení najdete v manuálu ke svému telefonu.  

 

Připojení, odpojení 
Telefon se k handsfree připojí automaticky, pakliže je v dosahu (3-10 metrů). Stejně tak se odpojí, když se s telefonem 

vzdálíme. Pakliže ve výjímečném případě nedojde k automatickému připojení, připojte telefon ručně buď stiskem 

tlačítka MDB, nebo v menu telefonu (přesný postup je opět třeba najít v dokumentaci k telefonu).  

 

 

Obsluha  

 

Posuvný přepínač (ON/OFF): 

• Zcela vypne / zapne zařízení 

 

Tlačítko MFB (tlačítko uprostřed se symbolem zeleného sluchátka) 

• Příchozí hovor přijmete krátkým stiskem 

• Příchozí hovor odmítnete dlouhým stiskem (cca 3 sekundy) 

• Hovor ukončíte krátkým stiskem  

• Poslední volané číslo vytočíte krátkým stiskem (v pohotovostním režimu) 

• Dlouhým stiskem (cca 3 sekundy) můžete stávající hovor přidržet a přijmout čekající. Mezi hovory pak můžete 

přepínat dalším dlouhým stiskem.  

 

Tlačítka „+“ a „-“ 

• Zvyšování a snižování hlasitosti 

• Stiskem jednoho z tlačítek na cca 1 sekundu (během hovoru) se vypne mikrofon – režim „MUTE“. V tomto 

režimu každých pět sekund handsfree zapípá 

• Opětovným dlouhým stiskem mikrofon zapnete 

• Současným stiskem na cca 1 sekundu je možné deaktivovat blikání LED v aktivním režimu 

 

Nabíjení 
Bliká-li červená LED, je třeba přístroj dobít. Pomocí přiloženého kabelu jej připojte k USB, případně k autoadaptéru. 

Nabíjení je indikováno svítící červenou LED a dokončení nabití pak svítící modrou LED. 
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