
GUÍA DE USUARIO

• CARACTERÍSTICAS GENERALES

4. DIAGRAMA DE CABLEADO CON CONECTOR ISO 

• ESPECIFICACIONES

1. LOCALIZACIÓN EN PANTALLA

2. EMPAREJAMIENTO DEL SP2300 CON SU TELÉFONO MOVIL 

3. FUNCIONES DEL MENÚ 

Versión del Bluetooth 2.0

Conectable Para 4 dispositivos

Perfil Auriculares, Manos Libres,
OPP, Acceso a la agenda de teléfono

Frecuencia 2.4G

Radio de alcance 10 metros

Guía de Usuario

 

 

1 2 3 

Version

(

5. CERTIFICADO DE GARANTÍA 

6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

4

3

Extension
Cord

High Sensitivity microphone 

Mount the mic on sunvisor

Car radio or amp

Existing car
speakers

ISO Connector

Pass Code
   1234

Bluetooth
Upgrade
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CERTIFICADO DE GARANTÍA

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FONEXION SPAIN, S.A.
C/ Idorsolo, 1 . 48160 Derio - Vizcaya
www.fonexion.com

NºVálido sólo en compañía de su factura de compra

MODELO

Nº de Serie

Fecha de adquisición:

Nombre y Apellidos:    CP:
Dirección:     Provincia:
Ciudad:
Tel.:

El presente certificado debe ser sellado en los 8 días prosteriores a su adquisición.



GUIA DE UTENTE

• CARACTERÍSTICAS GERAIS

4. DIAGRAMA DE INSTALADO COM CONECTOR ISO 

• ESPECIFICACIONES

1. LOCALIZAÇÃO EM TELA

2. EMPAREJAMIENTO DO SP2300 COM SEU TELEFONE MOVIL

3. FUNÇÕES DO MENÚ 

 - DSP (Processador de Sinal Digital) 
 - Sincronización com agenda.
 - Conectable a 4 dispositivos .
 - Capacidade para 4 agendas.
 - Aceita até 2000 contactos telefónicos.
 - Silenciador de música (mute) automático.
 - Visualización em 5 idiomas diferentes..
 - Aviso sonoro de telefonema em 5 idiomas.

 - Visualizador de identidade para os telefonemas 
entrantes..

 - Desvio de telefonemas.
 - Telefonema em espera..
 - Memória para 40 telefonemas.
 

 Siga o manual de seu telefone móvel para conectar 
pela primeira vez com o SP2300. Aparecerá entre 
os dispositivos Bluetooth um denominado SP2300. 
Permita a conexão com o SP2300 desde seu mó-
vel. Solicitar-se-lhe-á uma contraseña, intro duzca: 
1234. Na tela do SP2300 aparecerá VINCULADO  

e nuns segundos aparecerá o nome de seu telefo-
ne. Uma vez emparejados, o SP2300 vincular-se-á 
automaticamente a seu móvel a cada vez que 
seja ignição. Podem vincular-se até 4 utentes num 
mesmo SP2300, ainda que só um utente podê-lo-á 
utilizar na cada ocasião.

 Com o SP2300 em repouso, pulsar SE para aceder 
às opções do MENÚ. Girando o botão SMART 
pode-se navegar pelas diferentes opções do 
MENÚ.

3.1. Agenda
  Com o botão SMART, seleccionar a opção AGEN-

DÁ pulsando SE. Em tela mostrar-se-á o abece-
dario. Usar o botão SMART para navegar pelas 
letras, até seleccionar a inicial do registo que você 
deseja utilizar. Pulse SE para aceder aos registos 
que começam com a inicial seleccionada, navegue 
pelos registos até encontrar o que deseja. Pulse 
SE para efectuar um telefonema a dito registo.

3.2. Bluetooth
 Pulsar SE para aceder aos registos vinculados (po-

dem vincular-se até 4 aparelhos diferentes). Utilize 
o botão SMART para eleger o que deseje vincular, 
e pulse SE para o seleccionar. Este dispo sitivo 
será o que esteja activo desde esse momento.

3.3. Sincro Agenda
 Uma encontre-se o a função SINCRO AGENDA, 

pulse SE para seleccioná-la. Aparecerão em tela 
duas opções:

 
 AUTOMÁTICO: Se seu telefone tem a função 

syncML, ao pulsar SE sobre esta opção a agenda 
de seu telefone se sincronizará automaticamente 
com a agenda do SP2300.

Versão do Bluetooth 2.0

Conectable Para 4 dispositivos

Perfil Auriculares, Mãos Livres, OPP, 
Acesso à agenda de telefone 

Frecuencia 2.4G

Radio de alcance 10 metros

Senha
1234

Tela 
LCD 

BOTÃO NÃO 
1) Pendurar
2) Sair do menú 
(enquanto esteja 
configurando a tela LCD) 

BOTÃO SE 
1) Descolgar
2) Confirmar seleción 
(dentro do menú de 
configuración mostrado na 
tela LCD)

BOTÃO SMART
Navegar entre opções.

 Pressione SE uma vez para entrar no menú de configuración. Uma vez dentro do menú, o botão SE serve para 
confirmar sua selecção. Para voltar ao passo ou tela anterior, pulse NÃO uma vez.

Guia de Utente Guia de Utente Guia de Utente

 MANUAL: Se selecciona esta opção, deverá 
sincronizar as agendas desde seu próprio telefone 
móvel.

3.4. Contraste
 Utilize o botão SMART para modificar o contraste 

da tela do SP2300 e pulse SE pára seleccio nar o 
nível desejado.

3.5. Tom tecla  
 Esta função oferece a possibilidade de silenciar 

a rádio ao manipular os botões do SP2300. 
Apresentam-se duas opções:

 2.15 SEGUNDOS: A rádio permanece silenciada 
durante 15 segundos desde a última vez que se 
pulsou um botão. 

 OFF: a rádio não se silencia ao manipular os 
botões do SP2300.

3.6.  Anunciar telefonema com voz.
 O SP2300 pode dizer a viva voz os dígitos do 

número de telefone entrante ao receber um telefo-
nema. Há duas opções: 

 ON. Lê o número entrante dígito a dígito 
 OFF: desactiva-se esta função. 
 NOTA: o idioma de leitura selecciona-se com a 

opção do MENU “Selecção de Idioma”

3.7. Borrar dispositivos pareados.
 Como nas demais funções, com o botão SMART 

se navega pelos diferentes dispositivos e pulsando 
SE se selecciona o que se deseja eliminar da lista

3.8. Selecção de idioma  
 Navegue com o botão SMART pelas opções 

(castelhano, português, inglês, francês e alemão) e 
seleccione o idioma desejado para o funciona minto 
de seu software.

3.9. Volumen tecla.
 Eleja entre os quatro níveis que se lhe oferecem, 

mo dificándolos com o botão SMART e 
 seleccionando ao pulsar SE.

3.10. Sensibilidade micro 
 Dois níveis a eleger (ALTO, BAIXO). Mude de 

opção com o botão SMART, seleccione pulsando 
SE

3.11. Investir tela. 
 Dependendo da localização que você eleja para 

o SP2300, pode que lhe interesse investir a 
orien¬tación da tela para facilitar sua leitura. Eleja 
a opção que mais lhe convenha.

3.12. Contraluz.
 Há duas opções: 
 ON: a retroiluminación da tela está encendi dá 
 de forma permanente. 
 5 SEGUNDOS: a tela alumia-se durante 
 15 segundos.

3.13. Apagar registo de telefonemas
 Navegue com SMART entre as opções TUDO, 

MARCADOS ou RECEBIDOS, e pulse SE sobre a 
opção de deseje

3.14. Ou.P.P 
 Os telefones móveis que não possuam syncML 

podem utilizar esta função para mandar a agenda 
desde o mesmo à tela do SP2300.

3.15. Apagar agenda
 Elimina os registos da agenda do SP2300.

3.16. Versão do software.
 Serve par que você conheça a versão do software 

actualmente instalado em seu SP2300.

3.17. Marcar desde tela.
 O SP2300 oferece-lhe a possibilidade do marcar 

o número a que deseja chamar desde a própria 
panta lla. Navegue pelos dígitos com o botão 
SMART e seleccione pulsando SE até completar o 
número desejado.

Icono Descripción

Dispositivos 
pareados

Sincro agenda

Contraste del LCD

Anunciar telefonema com voz

Apagar dispositivos pareados

Tom tecla

 Selecção de idioma

Volumen tecla

Icono Descripción

Sensibilidade micro

Investir tela

1 2 3 Contraluz 

Apagar registro de telefonemas

  Ou.P.P

Apagar agenda

Version Versão do Software

( Marcar desde tela

 5. GARANTIA 

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
FONEXION SPAIN S.A. declara que este mãos livres com sincronizacion de agenda está conforme con os 
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

È possivel obter uma cópia da Declaração de Conformidades no endereço
http://www.fonexion.com/doc

CAR KIT Mãos livres 
com sincronizacion de agenda

4
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Extension
Cord

High Sensitivity microphone 

Mount the mic on sunvisor

Car radio or amp

Existing car
speakers

ISO Connector

Pass Code
   1234

Bluetooth
Upgrade

Altavoces 
do carro

Autorradio ou amplificador 

Conector
ISO

1) Vermelho: +12V
2) Negro: Terra
3) Laranja : Sob chave
4) Azul: Mute

Actualização 
Bluetooth

Cabo de 
extensão 

Microfone de 
alta 

sensibilidade 

Montar o 
microfone 
no parasol 

1
2

3
4

Senha
1234

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não 
pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para 
que nos apoie, contribuindo activamente na poupança 
de recursos e na protecção do ambiente ao entregar 
este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.

Indicador de 
cobertura

Nivel de carga
da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CARIMBO DO ESTABELECIMENTO

FONEXION SPAIN S.A. 
C/ Idorsolo,1. 48160 Derio (Vizcaya) - SPAIN
www.fonexion.com

NºVálido só em companhia da sua factura de compra.

Data de compra

Nome e Apelidos:.................................................. CP:..................................................
Endereço:.............................................................. Província:........................................
Cidade:..................................................................
Tel.:........................................................................

O presente certificado deve ser carimbado nos 8 dias seguintes à data de aquisição. 

MODELO

Nº de Série


