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Κουµπιά λειτουργιών 
Μέσω των τεσσάρων κουµπιών που βρίσκονται κάτω από την οθόνη της συσκευής 
εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες του MR-F300. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία που 
αντιστοιχεί στο κάθε κουµπί εµφανίζεται στην οθόνη, στην ένδειξη ακριβώς πάνω από το 

αντίστοιχο κουµπί.  Στο παράδειγµα της διπλανής εικόνας 
πιέζοντας το δεύτερο από αριστερά κουµπί θα ενεργοποιηθεί το 
µενού (MENU) της συσκευής. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κατάσταση αναµονής (Standby) 
Όταν η συσκευή  δεν λαµβάνει ή δεν εκτελεί  κάποια κλήση βρίσκεται 
σε κατάσταση αναµονής. Στο πάνω µέρος της οθόνης εµφανίζεται το 
εικονίδιο αναµονής κλήσης και η ένταση σήµατος λήψης του κινητού. 
Τα κουµπιά λειτουργιών (από αριστερά προς τα δεξιά) θα 
ενεργοποιούν την ένδειξη ηχητικής έντασης (VOL) , το Μενού (MENU), 
το ηµερολόγιο κλήσεων (LOG) , και το κατάλογο µε τους αριθµούς 
κλήσης που υπάρχουν στη µνήµη(CONT). Μέσω των ▲ ▼ µπορείτε 
να ρυθµίσετε άµεσα την ένταση του µεγαφώνου (είτε η συσκευή είναι 

σε κατάσταση αναµονής είτε είναι σε κατάσταση συνδιάλεξης) 
 
 

 
Όταν το κινητό σας - που έχει συνδεθεί µέσω Bluetooth στο MR- F300 
- δεχτεί µια κλήση θα ακουστεί το σήµα κλήσης και η ένδειξη 
εισερχόµενης κλήσης (INCOMING CALL) θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
 
Εισερχόµενη κλήση 
Κατά την διάρκεια λειτουργία (µε εισερχόµενη κλήση) πατώντας το 
κουµπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη ANSWER απαντάτε 

στη κλήση και µιλάτε κανονικά µέσω της συσκευής. Αν πατήστε το κουµπί πάνω από το 
οποίο υπάρχει η ένδειξη IGNORE η κλήση απορρίπτεται, αλλά καταχωρείται στο ηµερολόγιο 
κλήσεων. 
 
 
 

 
Απάντηση –  λήξη της κλήσης 
Πιέζοντας το κουµπί µε την ένδειξη MUTE απενεργοποιείτε το 
µικρόφωνο της συσκευή αλλά συνεχίζεται να ακούτε τον συνοµιλητή 
σας. Για να ολοκληρώσετε τη κλήση πιέστε είτε το κουµπί µε την 
ένδειξη END, είτε το κουµπί διακοπής κλήσης του κινητού σας. 
 
 
 

 
 

Κλήση σε αναµονή 
 
Για να απαντήσετε µια δεύτερη κλήση που είναι σε αναµονή πιέστε 
το κουµπί µε την ένδειξη ANSWER, η κλήση σε αναµονή θα 
ενεργοποιηθεί και η πρώτη κλήση θα περάσει σε αναµονή. 
 
 

Λειτουργία - Επιλογή 

Κουµπιά 
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Εξερχόµενες κλήσεις 
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό µε έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους 
1. Επιλέγοντας την εµφάνιση του τηλεφωνικού καταλόγου 
2. Επιλέγοντας το ηµερολόγιο κλήσεων 
3. Πληκτρολογώντας άµεσα τον αριθµό που θέλετε. 
 
Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook) 
Όταν έχετε προσθέσει έναν αριθµό στον κατάλογο µπορείτε να τον επιλέξετε (ανάµεσα από 
τα άλλα αποθηκευµένα νούµερα) και να τον καλέσετε. 
Για να επιλέξετε έναν αριθµό από τον κατάλογο ενεργοποιήστε την λειτουργία του 
τηλεφωνικού καταλόγου (Πιέστε το κουµπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη Menu και 
στη συνέχεια επιλέξτε την ένδειξη Phonebook) 
 

 
Για να επιλέξετε ένα νούµερο και να κάνετε µια κλήση 
1. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά PG▲ & PG▼ για να κινείτε τη λίστα 
προς τα πάνω ή κάτω. 
 
2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ ώστε ο δείκτης στα αριστερά 
της οθόνης να δείχνει τον τηλεφωνικό αριθµό που επιθυµείτε. 
 
3. Πιέστε το κουµπί κλήσης στο κινητό σας για να καλέσετε το 

νούµερο που επιλέξατε. 
 
Οι πρόσφατες κλήσεις αποθηκεύονται στο αρχείο κλήσεων (Call Log) του MR-F300. Από 
αυτό το αρχείο µπορείτε να επιλέξετε έναν αριθµό και να τον καλέσετε άµεσα. 
Για να επιλέξετε έναν αριθµό από το αρχείο κλήσεων πιέστε το κουµπί που αντιστοιχεί στην 
ενεργοποίηση του Μενού, ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής. Στην συνέχεια 
επιλέξτε Call Log  για να εµφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις που βλέπετε στη διπλανή 
εικόνα. 
 

Για να επιλέξετε έναν αριθµό: 
 
1. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά PG▲ & PG▼ για να κινείτε τη λίστα 
προς τα πάνω ή κάτω. 
 
2. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ ώστε ο δείκτης στα αριστερά 
της οθόνης να δείχνει τον τηλεφωνικό αριθµό που επιθυµείτε. 
 
3. Πιέστε το κουµπί κλήσης στο κινητό σας για να καλέσετε το 

νούµερο που επιλέξατε. 
 
Σηµείωση: 
Ενώ έχετε επιλέξει την λίστα προσφάτων κλήσεων (Call Log) µπορείτε να δείτε τις 
λεπτοµέρειες -που αφορούν τον τηλεφωνικό αριθµό που έχετε επιλέξει - πιέζοντας το κουµπί 
View Function ή το Enter. 
 
 
Κλήση αριθµού 
Για να επιλέξετε έναν αριθµό που θέλετε να καλέσετε πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης του 
Μενού ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναµονής, στη συνέχεια επιλέξετε Dial By Number 
για να εµφανιστούν οι ενδείξεις που βλέπετε στη διπλανή εικόνα.  
 

Για να πληκτρολογήσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό: 
1. Πιέστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί κάτω από τον πρώτο 
ψηφίο του αριθµού εωσότου εµφανιστεί το πρώτο ψηφίο του 
αριθµού που θέλετε να καλέσετε. 
2. Περιµένετε εωσότου ο κέρσορας ολισθήσει µια θέση προς τα 
δεξιά ή πιέστε το κουµπί Enter για να εισάγετε το επόµενο ψηφίο του 
αριθµού. 
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3. Εισάγετε το δεύτερο ψηφίο του αριθµού επαναλαµβάνοντας το βήµα 1. 
4. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 & 2 εωσότου εισάγετε όλα τα ψηφία του αριθµού που θέλετε 
να καλέσετε. 
5. Πιέστε το κουµπί κλήσης του κινητού για να καλέσετε τον αριθµό. 
 
Σηµείωση: 
Ο αριθµός εµφανίζεται στην οθόνη χωρίς ειδικά σύµβολα. 
 
Ρυθµίσεις του Bluetooth (Setup) & επιλογή συσκευή σύνδεσης 
 
To  Bluetooth της CobraMarine µπορεί να συνεργάζεται µόνο µε ένα κινητό τηλέφωνο κάθε 
φορά. 
Όµως στη µνήµη του µπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες για να µπορείτε να επιλέξετε 
από µια λίστα κινητών (έως 8 διαφορετικές συσκευές) 
Για να αρχίσετε τη διαδικασία ρυθµίσεων ή να επιλέξετε ένα κινητό µε το οποίο θα 
συνεργαστεί (συνδεθεί) η συσκευή κάντε τα ακόλουθα βήµατα: 
 
a) Για διαφορετική συσκευή (Different Device) 

 
Πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης του µενού ενώ η συσκευή είναι 
σε κατάσταση αναµονής. Στη συνέχεια επιλέξτε Bluetooth Phone 
Setup. Όταν εµφανιστούν οι επιλογές της λειτουργίας που 
επιλέξατε χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να κινήσετε τον 
κέρσορα στη λειτουργία που επιθυµείτε. Στην συνέχεια πιέστε 
Enter για να επιλέξετε την λειτουργία και να εµφανιστεί η οθόνη 
µε τις αντίστοιχες επιλογές. 

 
Νέα συσκευή (Νew) 
Αυτή η επιλογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν θέλετε να προσθέσετε µια συσκευή κινητού στη 
λίστα µε τις συσκευές που µπορεί να συνδεθεί το ΜR-F300. 
 
 

Για να προσθέσετε µια νέα συσκευή κινητού: 
Επιλέξτε NEW µέσα από το µενού SETUP για να εµφανιστεί η 
οθόνη µε τις επιλογές της διπλανής εικόνας. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού τηλεφώνου για αναζήτηση 
µια συσκευής Bluetooth και σύνδεσης µε αυτή.(Αυτή η επιλογή 
στο κινητό σας βρίσκεται συνήθως στις επιλογές µενού 
Εργαλείων ή Ρυθµίσεων). 
Περιµένετε εωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του 
κινητού µε το ΜR-F300. Στην οθόνη θα εµφανιστεί µια 

επιβεβαίωση της σωστής σύνδεσης του κινητού µε το MR-F300 ή θα εµφανιστεί ένα µήνυµα 
που θα σας ζητά να επαναλάβετε τη διαδικασία. 
Το κινητό που ρυθµίστηκε - συνδέθηκε τελευταίο θα είναι το κινητό που θα ελέγχεται από το 
MR-F300 εωσότου επιλέξετε κάποιο άλλο κινητό από τη λίστα. 

 
 
Για να διαγράψετε ένα κινητό από τη λίστα 
 
Επιλέξτε Delete µέσα από το µενού Phone Setup για να 
εµφανιστεί η οθόνης της διπλανής εικόνας. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε πάνω 
κάτω στη λίστα µε τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί 
(εµφανίζονται 3 την φορά). 

Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον κέρσορα που εµφανίζεται στο 
αριστερό µέρος της οθόνης στο κινητό που επιθυµείτε. 
Πιέστε το κουµπί DEL για να διαγράψετε το κινητό από τη λίστα συνδέσεων (µέσω Bluetooth). 
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Απενεργοποίηση (Disable) 
 
Με αυτή την επιλογή απενεργοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth µε ένα κινητό αλλά δεν το 
αφαιρείτε από τη λίστα. 
 

Για να απενεργοποιήσετε ένα κινητό: 
Επιλέξτε Disable µέσα από το µενού Phone Setup. Θα 
εµφανιστεί µια οθόνη παρόµοια µε αυτή της διπλανής εικόνας. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε 
πάνω κάτω στη λίστα µε τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί 
(εµφανίζονται 3 την φορά). 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον 
κέρσορα - που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης -στο 
κινητό που επιθυµείτε. 

Πιέστε το κουµπί Χ για να απενεργοποιήσετε µια ενεργοποιηµένη σύνδεση Bluetooth ή να 
ενεργοποιήσετε µια απενεργοποιηµένη σύνδεση. 
Το σύµβολο Χ δίπλα από ένα καταχωρηµένο κινητό σηµαίνει πως η σύνδεση Bluetooth µε 
αυτό είναι απενεργοποιηµένη. 
 
Επιλογή (Switch) 

 
 
Μέσω της επιλογής Switch µπορείτε να διαλέξετε το κινητό (από 
αυτά που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα συνδέσεων Bluetooth) 
που θα χρησιµοποιήσετε για µια κλήση. 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε 
πάνω κάτω στη λίστα µε τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί 
(εµφανίζονται 3 την φορά). 
Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον 

κέρσορα - που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης - στο κινητό που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε. 
Πιέστε το κουµπί Enter για να αρχίσει η διαδικασία επανασύνδεσης κινητού και F300 µέσω  
Bluetooth. 
 
 
 
 
 


