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Lugupeetud autokomplekti mr Handsfree Genius omanik! 
Õnnitleme teid ühe kõige keerukama, ent ometi lihtsalt kasutatava 
autokomplekti ostu puhul! See mudel tagab teile kõrgeima kvaliteediga 
täisduplekskõneside. Saate nüüd ilma mis tahes ebamugavusteta nautida 
kõige turvalisemaid telefonivestlusi autos.

1.   Sisseehitatud kõlariga põhiseade 
2.   Kõnerežiimi LED-tähised 
3.   Nupud põhiseadme vabastamiseks põhiseadme hoidikust 
4.   Mobiiltelefoni hoidik 
5.   Nupp hoidiku surukite vabastamiseks 
6.   Põhiseadme hoidik 
7.   Mikrofonipesa 
8.   Sigaretisüütajasse ühendatav toiteadapter: 

8.1. Keerdjuhe 
8.2. Eemaldatav kaitse 

9.   Toiteadapteri LED-tähis 
10. Paigaldustoend 
11. Pikad kruvid (15 mm) paigaldusmooduli auto armatuurlaua külge 

kinnitamiseks 
12. Mikrofon 
13. Mikrofoni tundlikkuse nupp 
14. Kinnitid mikrofonijuhtme suunamiseks 
15. Adapter ühendamiseks autoakuga ja autoraadio heliväljundi katkestamise 

juhe (CRM) 
16. Kontaktklambrid juhtmete ühendamiseks 
17. Konnektor mobiiltelefoni ühendamiseks põhiseadmega (ei kuulu komplekti) 
18. Kruvikeeraja 

AUTOKOMPLEKTI MR HANDSFREE GENIUS PAIGALDAMINE 
• Valige koht, kuhu soovite paigaldada autokomplekti Genius põhiseadme. 

Valige põhiseadme asukoht nii, et see on haardeulatuses, et telefoni näidik 
on selgelt näha ning et tagatud on piisav turvalisus avarii puhul ja 
turvapadjasüsteemi rakendumisel.  Seade ei tohi mingil juhul takistada juhti 
autot juhtimast ja kontrollimast. 

• Autokomplekti Genius põhiseade (see on ka telefonihoidja) tuleb paigaldada 
paigaldustoendit kasutades. Autokomplekti Genius põhiseade tuleb 
eemaldada põhiseadme hoidikust. See hoidik on juba kinnitatud universaalse 
paigaldustoendi külge. 
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PAIGALDAMINE 

Autokomplekti Genius põhiseadme hoidiku paigaldamine 
Autokomplekti Genius põhiseadme paigaldamiseks on kaks võimalust: 
A. Saate paigaldada universaalse paigaldustoendi komplekti kuuluvate 
kruvidega või: 
B. • Eemaldage universaalne paigaldustoend põhiseadme hoidiku küljest 6 

kruvi lahti keerates. 
• Kinnitage põhiseadme hoidik kruvidega armatuurlaua või teie auto jaoks 

sobiva toendi külge. 
 
Kuidas kinnitada universaalne paigaldustoend? 
Enamikus autodes paigutatakse universaalne paigaldustoend 
käiguvahetuskonsooli paremale küljele. Hoolitsege, et paigaldustoend ei takista 
mõnd turvapatja! 
 
1. Kontrollige seda kohta autos (käiguvahetuskonsooli lähedal), kuhu 

paigaldustoend sobib ja kuhu paigaldamisel on seadet mugav kasutada. 
2. Hoolitsege, et autokomplekti mr Handsfree Genius paigalduskoht autos on 

tolmu- ja mustusevaba. Eemaldage paigaldustoendi kleeplindilt kate. 
3. Seadke paigaldustoendi kleeplindiga ülaosa üle konsooli serva. Seadke 

paigaldustoendi nurga all olev alaosa konsooli serva alla. 
4. Suruge paigaldustoendi kaht osa kokku, kuni ülaosa esikülg on rõhtasendis. 

Sisestage kruvi sobivasse auku. Pingutage kruvi. Seadke komplekti kuuluv 
kate mutrile. 

5. Olete edukalt paigaldanud universaalse paigaldustoendi. 
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Elektrijuhtmete (toide ja heliväljundi katkestamise funktsioon) ühendamine 
A. Kui soovite kasutada keerdjuhtmega sigaretisüütajasse ühendatavat 

toiteadapterit, siis peate selle auto sigaretisüütajasse ühendama. 
B. Võite asendada sigaretisüütajasse ühendatava toiteadapteri keerdjuhtme 

sirge juhtmega. Nii tehes on lihtne juhtmeid peita ja kasutada autoraadio 
heliväljundi katkestamise funktsioone. Heliväljundi katkestamise funktsioon 
peab vastama standardi nõuetele. 
• Keerake põhiseadme hoidikult lahti 4 kruvi. 
• Ühendage lahti keerdjuhe ja ühendage pessa sirge juhe. 

• Kinnitage katteplaat kruvidega tagasi põhiseadme hoidikule. 
• Ühendage kaabli juhtmed raadioga komplekti kuuluvaid 

kaablikonnektoreid kasutades. 
Märkus: Soovitame ühendada + juhi pideva toiteallikaga. Sel juhul 
saab autokomplekti kasutada ka väljalülitatud mootoriga. Autoaku liigse 
tühjenemise vältimiseks on soovitav võtta autost lahkudes telefon 
autokomplektist välja. 

• Juhtmed on värvikoodiga. Juhtmete värvid on näidatud tabelis 1. Iga 
juhe tuleb ühendada vastava B-veerus näidatud elemendiga. 

Tabel 1 

Hoiatus! Ühendada ainult maandatud miinusega elektrisüsteemiga ja +12 
V toitesüsteemiga. 
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A B 
Punane juhe Auto toitesüsteemi positiivne pinge 
Must juhe Negatiivne maaühendus 
Pruun juhe Kasutatakse autoraadio heliväljundi katkestamiseks 

(CRM) ja ühendatakse autoraadioga 

   

  
 
 

   
    

     
   

 

   

  

   

   

 
 

  



MIKROFONI ÜHENDAMINE
• Optimaalse talitluse tagamiseks peaks mikrofon asuma vähemalt 75 cm 

kaugusel autokomplekti Genius põhiseadmest ja 40-50 cm kaugusel juhi 
suust. Hoolitsege, et mikrofoni augud on suunatud juhi, mitte autokomplekti 
Genius põhiseadme poole. 

• Kinnitage mikrofon sobivasse asukohta Velcroga. 
• Kasutage komplekti kuuluvaid kinniteid mikrofonijuhtme suunamiseks. 
• Ühendage mikrofonipistik autokomplekti Genius põhiseadme hoidiku pessa. 
• Vaikimisi on nupp mikrofonil väljalülitatud asendis (alla vajutamata asendis). 

Nupp on vaja sisse lülitada ainult teatud telefonide kasutamisel. 
 
TELEFONIHOIDIKU KOHANDAMINE 
• Keerake suurt kruvi põhiseadme hoidiku keskel vasakule liikumise 

võimaldamiseks. 
• Seadke põhiseadme hoidik eelistatud asendisse. 
• Keerake suurt kruvi paremale põhiseadme hoidiku eelistatud asendisse 

fikseerimiseks. 
 
Hoiatus! Põhiseadme hoidikut ei tohi liigutada ilma eelnevalt suurt kruvi 
lahtipoole keeramata. 
See kahjustaks sisemist fikseerimiskummi! 
 
KONNEKTORI ÜHENDAMINE AUTOKOMPLEKTI GENIUS 
PÕHISEADMEGA 
• Võtke autokomplekti Genius põhiseade välja põhiseadme hoidikust. 
• Ühendage autokomplekti Genius konnektor Genius-põhiseadmega. 
• Seadke autokomplekti Genius põhiseade tagasi põhiseadme hoidikule. 
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KUIDAS KASUTADA UNIVERSAALSET HOIDIKUT? 
• Vabastage autokomplekti Genius põhiseadme surukid. Vajutage selleks surukite 

vahel asuvat nuppu. 
• Seadke telefon surukite vahele. 
• Sulgege surukid nii, et need hoiavad telefoni paigal ning et telefon ei saa seetõttu 

kukkuda. 
• Võtke telefon hoidikust välja ilma surukeid vabastamata, telefoni üles libistades. 
• Telefoni sisestamiseks libistage see ülalt autokomplekti Genius surukite vahele. 
• Peate vaid ühel korral surukid telefoni suurusele vastavaks kohandama. 
 
TELEFONI ÜHENDAMINE KONNEKTORI KAABLIGA 
• Aktiveerige autokomplekti Genius toide mootorit käivitades ja toiteadapterit 

sigaretisüütajasse ühendades (kui see on asjakohane). 
• Ühendage autokomplekti Genius konnektor mobiiltelefoniga pärast toite 

aktiveerimist. 
• Nüüd aktiveerub laadimisfunktsioon (kui see on asjakohane). 
 
Tähtis! 
Paigaldamisel tuleb hoolitseda, et toitejuhe saab sigaretisüütajasse 
ühendatud ning et toitega varustamine on tagatud, enne kui mobiiltelefoni 
ühendate. Mobiiltelefoni ühendamine peab ALATI olema VIIMANE samm mr 
Handsfree paigaldamisel. 
 
VARGAVASTASE SÜSTEEMI KASUTAMINE 
Autokomplekti Genius põhiseadme saab hoidikust vabastada. Kahe nupu kokku 
vajutamisel saab võtta põhiseadme autokomplekti Genius põhiseadme hoidikust 
välja. Saate nii eemaldada kogu tähtsa elektroonika ja vältida selle vargust. 
 
TÄHTIS! 
• ‘RIKKEOTSINGU’ peatükk tuleb hoolikalt läbi lugeda. 
• Mr Handsfree ‘Konkreetse kaubamärgi jaoks sobiva’ mobiiltelefoni 

konnektori saab tellida postiga või osta kohalikult tarnijalt. 
• Tänu ‘Konkreetse kaubamärgi jaoks sobivale’ mobiiltelefoni konnektorile, 

mille saab tellida eraldi iga mobiiltelefoni mudeli (Nokia, Ericsson jne) jaoks, 
on mr Handsfree Genius sobiv mis tahes tüüpi mobiiltelefonile. 

AUTOKOMPLEKTI GENIUS SISSELÜLITAMINE SIGARETISÜÜTAJASSE 
ÜHENDATAVA TOITEADAPTERI KASUTAMISEL 
• Ühendage mr Handsfree toitejuhe auto sigaretisüütajasse, et lülitada mr Handsfree 

sisse. Teadke, et mitmete erinevate kaubamärkide autodel tuleb mootor käivitada, 
enne kui sigaretisüütaja aktiveerub. 

• LED-tähis süttib põlema sigaretisüütajasse ühendataval toiteadapteril. 
• Väljalülitamiseks ühendage lihtsalt toitejuhe sigaretisüütajast lahti. 
 
Integreeritud toitejuhtme ühendamisel püsiva toitega on Genius alati 
sisselülitatud. 
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TROUBLE-SHOOTING 

KUIDAS KÕNELE VASTATA?
• Vastake sissetulevatele kõnedele nii, nagu seda ikka mobiiltelefoniga teete. 

Enamikul telefonidel saab deblokeerida ‘automaatse vastamise’ funktsiooni. 
Sel juhul vastab telefon kõnele automaatselt. 

• Saate vestlust viivitamata alustada mikrofoni rääkides. 
• Reguleerige kõlari helitugevus sobivaks mobiiltelefoni juhtpaneelilt. 
 
KUIDAS HELISTADA? 
• Valige telefoninumber mobiiltelefonil nii, nagu seda tavaliselt teete. 
• Pärast kõne ühendamist saate alustada viivitamata vestlust mikrofoni 

rääkides. 
 
KUIDAS KÕNE LÕPETADA? 
Vestluse ajal lõpetage kõne mobiiltelefonil nii, nagu seda tavaliselt teete. 
 
KUIDAS KASUTADA HÄÄLVALIMIST? 
Kui teie telefon toetab häälvalimisfunktsiooni, siis saate pärast 
häälvalimisfunktsiooni aktiveerimist öelda selle isiku nime, kellele helistada 
soovite. 
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Probleem Põhjus Kõrvaldamine
Seade ei lae akut, te 
ei kuule helistajat, 
helistaja ei kuule teid 
ja heliväljundi 
katkestamise 
funktsioon ei tööta. 

Põhiseade ja hoidik on 
omavahel halvasti ühendatud. 

Eemaldage 
põhiseade 
hoidikust ja 
ühendage see siis 
uuesti hoidikusse. 
Nõuetekohasel 
ühendamisel 
kostab klõps. 

Vahel kostab 
autoraadiost 
kõrgsageduslikku 
müra. 

Autoraadiol võib puududa piisav 
kaitse 
raadiosagedusmoonustuste 
eest. 

Paigutage mr 
Handsfree Genius 
vähemalt 20 cm 
kaugusele 
autoraadiost. 

 

RIKKEOTSING
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Probleem Põhjus Kõrvaldamine
Mr Handsfree ei 
tööta. 
Sigaretisüütajasse 
ühendatava 
toiteadapteri 
roheline LED-tähis 
ei põle. 

• Sigaretisüütaja on 
kahjustunud. 

• Puudub ühendus 
toiteadapteri ja 
sigaretisüütaja vahel. 

• 1,5 A kaitse 
toiteadapteris on läbi 
põlenud. 

• Toiteadapter on 
kahjustunud. 

• Kontrollige kontakti teket 
ühenduspunktides. 

• Kasutage ühendamiseks 
auto standardile 
vastavaid 
kontaktklambreid või 
muud sobivat tüüpi 
ühendust. 

• Asendage kaitse. 

Mr Handsfree 
Genius ei tööta. 
See on ühendatud 
autoraadioga läbi 
lisaadapteri. 
Autoraadio töötab. 

• Puudub 
juhtmetevaheline 
kontakt. 

• Autoraadio juhtmetel 
on vajalikust väiksem 
läbimõõt (ristlõige alla 
0,75 mm2). 

• 1,5 A kaitse 
lisaadapteris on läbi 
põlenud. 

• Kontrollige, kas 
sigaretisüütaja töötab 
nõuetekohaselt. 

• Puhastage 
sigaretisüütaja ja 
toiteadapteri kontakte. 

• Eemaldage kaitse. 
Keerake lahti mutter 
toiteadapteril, avage 
kere ja võtke kaitse välja 
(joonis lk 9.) Sisestage 
uus 1,5 A kaitse. Pange 
toiteadapter tagasi 
kokku.  

• Kui punktidest 1-3 ei 
olnud abi, siis pöörduge 
hoolduskeskusesse. 

Helistaja ei kuule 
teid. 

• Mikrofoni ühendus on 
katkenud. 

• Mikrofoni juhe on 
kahjustunud. 

• Kontrollige mikrofoni 
ühendust ja 
mikrofonipesa 
paigaldusmoodulil. 

• Pöörduge 
hoolduskeskusesse. 

Mobiiltelefon on küll 
autokomplektiga mr 
Handsfree Genius 
ühendatud, ent see 
ei tööta. 

Telefoni või konnektori 
kontaktid on määrdunud. 

Puhastage telefoni ja 
konnektori kontakte. 

Mr Handsfree 
Genius on 
autoraadioga 
ühendatud, ent ei 
katkesta kõne ajal 
selle heliväljundit. 

Autoraadio heliväljundi 
ajutise katkestamise 
funktsioon vajab 
aktiveerimiseks 
seadistamist. 

Lugege autoraadio 
kasutusjuhendit ja 
määrake kindlaks 
vajalikud sätted. 

 



Juhinduge järgmistest mr Handsfree hooldusnõuannetest, et hoida oma 
autokomplekt laitmatus töökorras: 
• Seadet tuleb kaitsta niiskuse eest. 
• Ühendage toitejuhe lahti ajaks, kui te seadet ei kasuta. 
Mr Handsfree soovib teile meeldivat ja turvalist reisi!
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 GARANTII 
Mr Handsfree on firma TE-Group NV registreeritud kaubamärk. 
Mr Handsfree kaubamärk tähistab suurepärast tootekvaliteeti ja silmapaistvat klienditeenindust. Seetõttu annab mr 
Handsfree kolmeks (3) aastaks alates toote esmaostu kuupäevast garantii tootel esineda võivate materjalide ja 
valmistuskvaliteediga seotud puuduste suhtes. 
Käesoleva garantii tingimused ja mr Handsfree‘l seoses selle garantiiga olevate kohustuste ulatus on järgmised: 
• Käesolev garantii antakse toote esmaostjale. Garantii ei ole üleantav järgnevatele ostjatele/lõppkasutajatele. 
• Garantiiperioodi ajal on mr Handsfree vastutus piiratud toote defektsete osade omal äranägemisel remontimise või 

asendamisega, kui see osutub vajalikuks talitlushäire või rikke tõttu normaalkasutuse korral ja normaaltingimuste 
täitmisel. Kliendile ei esitata arvet osade ja/või remonditööde tegemise eest. 

• Toode tuleb saata volitatud hoolduskeskusesse originaalpakendis (pakend peab sisaldama kõiki osi, millest see 
koosnes tarnimisel) eelmakstud transpordikuludega. Mr Handsfree ei ole vastutav kaotuste ega kahjustuste eest 
transportimisel. 

• Et kehtiks käesoleva garantii tingimuste kohane õigus remonditöödele või asendamisele, peab klient esitama (a) 
ostutõendi (näiteks kuupäevaga ostutšeki), (b) kirjaliku defekti(de) kirjelduse, (c) tagastamisaadressi ja telefoninumbri. 

• Käesolev garantii ei kata alltoodut ega kehti alltoodud juhtudel: 
(a) Tooted, mis on valesti paigaldatud, mida on volitamata remonditud, valesti hooldatud, ilma loata muudetud või 
seoses millega on tehtud muid toiminguid, mis ei ole pandavad mr Handsfree arvele. (b) Tooted, mida on valesti 
kasutatud või kuritarvitatud, mis on hooletusse jäetud või mida on valesti käsitsetud või hoitud, millega seoses on 
juhtunud õnnetus või mis on füüsiliselt kahjustatud. (c) Tooted, mis on puutunud kokku tule, vee, liigse niiskuse, liiva, 
mustuse, äärmuslike temperatuurimuutuste või muude mr Handsfree kontrolli all mitte olevate tingimustega. (d) 
Tooted, mida on kasutatud koos mr Handsfree poolt heaks kiitmata tarvikutega. (e) Tooted, mille seerianumber on 
muudetud, moonutatud, kustutatud või eemaldatud. (f) Tooted, mida on avatud, muudetud või remonditud volitamata 
hoolduskeskuses. 

• Garantii ei kehti normaalse kulumise tõttu asendamist vajavate osade nagu akude, kuularite kõrvapolstrite, 
dekoratiivosade ja muu sellise suhtes. 

Käesoleva garantiiga antakse teile konkreetsed seaduslikud õigused. Teil võib olla ka muid riigiti varieeruvaid õigusi. 
 
Saatke probleemide või ebakindluse korral oma küsimused aadressile support@mrhandsfree.com. 
 
Mr Handsfree soovib teile meeldivat ja turvalist reisi! 

 


