DAF – systém TruckPhone
Bezdrátová telefonní souprava se dvěma konektory USB pro nabíjení

Systém DAF TruckPhone

Volání

Díky novému systému DAF TruckPhone mají hovory

Při zahajování hovoru, když je vložený nebo připojený více

handsfree lepší zvuk a spínače na volantu v kombinaci

než jeden telefon, lze právě používaný telefon zvolit na

s digitálním přístrojovým panelem zaručují snadné

digitálním přístrojovém panelu pomocí spínačů na volantu.

ovládání.

Bluetooth (vícebodové párování)
Sada obsahuje držák telefonu na křídle přístrojové

Pomocí vícebodového párování lze se systémem DAF

desky, elektronickou jednotku za přístrojovou deskou se

TruckPhone spárovat až deset mobilních telefonů, z toho

slotem pro SIM kartu a anténu Bluetooth, mikrofon a dva

dva mobilní telefony současně. Když jsou spárované, lze

konektory USB pro nabíjení. Telefonní systém využívá

oba telefony ovládat spínači na volantu a zobrazit tak

samostatné reproduktory v kombinaci s automatickým

čísla / jména, vytáčení a zprávy SMS na digitálním

ztlumením rádia.

přístrojovém panelu. Připojení Bluetooth se provádějí
pomocí spínače pro ovládání nabídky.

Slot pro kartu SIM
Aby bylo možné používat možnost pro kartu SIM

Konektor USB pro nabíjení za palubní deskou

v systému DAF TruckPhone, musí být do jednotky

Spolu se systémem DAF TruckPhone se za přístrojovou

tohoto systému vložena naprogramovaná karta SIM.

deskou nachází konektor USB pro nabíjení. Společně

Systém DAF TruckPhone lze ovládat spínači na volantu a

s tímto konektorem pro nabíjení se dodává konzole pro

zobrazovat tak čísla/jména, která jsou naprogramovaná

správné upevnění držáku telefonu na přístrojovou desku

na vložené kartě SIM. Všechny funkce telefonu, jako

pomocí původních upevňovacích bodů.

např. telefonní seznamy a zprávy SMS, se budou
zobrazovat na přístrojovém panelu.

Nabíjecí konektor USB v centrální konzole
Druhý konektor USB pro nabíjení se nachází ve středové
konzole palubní desky. Tento 1,8A konektor lze použít
k nabíjení druhého mobilního telefonu nebo jiných
zařízení s nabíjecím konektorem USB, například tabletů a
přehrávačů MP3.
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