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Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z odtwarzaczem muzyki

Doskonała jakość dźwięku poprzez wykorzystanie samochodowego  
systemu audio i funkcji filtrowania zakłóceń i szumów

Odtwarzanie plików MP3 z telefonu za pomocą systemu audio w pojeździe1,2

Automatyczne wyciszanie radia podczas rozmów telefonicznych  

Dostęp do funkcji wybierania głosowego (etykiet głosowych) w telefonie1

Łatwe podłączenie uchwytu z ładowarką (System 9) do centralki elektronicznej  
- gniazdo cygaretowe zostaje wolne

Centralka elektroniczna ukryta za radiem lub w schowku - urządzenie jest  
niewidoczne w pojeździe

1Zakres dostępnych funkcji jest zależny od rodzaju telefonu, operatora i wersji oprogramowania.
2Wymagany kabel AUX lub adapter samochodowy MP3/CD (akcesoria).
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Ten zestaw głośnomówiący nie jest widoczny w pojeździe, gdy jest umie- 
szczony w schowku, czy też za radiem. Natomiast można go usłyszeć! 
Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii Bluetooth z protokołem A2DP 
można odtwarzać pliki muzyczne z telefonu za pomocą systemu HiFi w pojeździe. 
Poza tym wyśmienita jest jakość rozmów, dzięki procesorowi DSP, który odfil-
trowuje wszelkie zakłócenia i szumy. 
 

szczegóły 
CC 9045 -
Funkcje przycisków na pilocie

Przycisk Bluetooth®     

Regulacja  
poziomu głośności

Status Opis 
statusu

Przycisk 
plus

1x wcisnąć

Przycisk 
minus

1 x wcisnąć

Przycisk  
Bluetooth®

1 x wcisnąć

Przycisk  
Bluetooth®

przytrzymać 
wciśnięty  

2 sek.

Przycisk 
Bluetooth®

2 x 
wcisnąć

Przyciski plus  
i minus

przytrzymać 
wciśnięte 4 sek.

Przycisk 
minus

przytrzymać 
wciśnięty  

10 sek.

Standby

Gdy ZGM***  
nie jest 

połączony z tele-
fonem

— —

Łączenie z ostat-
nim numerem - 

jeśli nie jest 
dostępny, wyszuki-
wanie innych tele-

fonów z listy

— — —
Kasowanie 

listy telefonów

Parowanie
Gdy ZGM*** 

łączy się z telefo-
nem (parowanie)

— — — — — — —

Połączony

Brak rozmowy, 
gdy ZGM*** jest 
połączony z tele-

fonem

Poziom 
głośności
głośniej

Poziom 
głośności

ciszej

Wywoływanie 
etykiet głosowych 
zapisanych w tele-

fonie

Rozłączenie 
połączenia 

pomiędzy ZGM*** 
i telefonem

Ponowne 
wybieranie 

numeru

Włączenie/
wyłączenie DSP* 

w telefonie**
(1 sygnał - 
wyłączony,
2 sygnały - 
włączony)*

—

Dzwonek

Gdy ZGM*** jest 
połączony z tele-

fonem i ktoś 
dzwoni

Poziom 
głośności
głośniej

Poziom 
głośności

ciszej

Odbieranie  
rozmowy

Odrzucenie  
rozmowy

— — —

Aktywna 
rozmowa

Gdy ZGM*** jest 
połączony z tele-
fonem i jest akty-

wna rozmowa

Poziom 
głośności
głośniej

Poziom 
głośności

Kończenie  
rozmowy

Przełączanie 
pomiędzy trybem 
głośnomówiącym  

i dyskretnym

Wyciszenie 
mikrofonu 
ZGM***/

wyłączenie

Włączenie/
wyłączenie DSP* 

w ZGM***
(1 sygnał - 
wyłączony,
2 sygnały - 
włączony)*

—

* DSP - odfiltrowanie szumów i zakłóceń z zewnątrz    ** - zależnie od telefonu    *** ZGM - zestaw głośnomówiący

Wariant 1
1. Centralka elektroniczna ze zintegrowanym  
 urządzeniem przełączającym głośniki
2. Pilot
3. Mikrofon
4. Kabel do urządzenia przełączającego głośniki
5. Kabel zasilający z bezpiecznikami

1. 6.2. 3. 5.

Wariant 2    
1. Centralka elektroniczna
2. Pilot
3. Mikrofon
6. Zewnętrzne urządzenie przełączające głośniki AC 5120

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne  
centralki elektronicznej   

153 x 53 x 31 mm

Napięcie zasilania 10 V - 16 V

Prąd spoczynkowy max. 1 mA bei U = 13,5 V

Prąd roboczy ca. 500mA im Standby-Modus / max. 1,5A 
im active call

Dopuszczalne temperatury -20°C to +70°C

Certifikaty

Zestaw głośnomówiący CC 9045 spełnia dyrektywę UE 1999/5/EG 
(R&TTE)

Zatwierdzenie typu zgodne z dyrektywą 72/245/EWG 
(2004/104/EG "Kompatybilność elektromagnetyczna  
w pojazdach“W komplecie:
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