
       Slabá baterie / nabíjení přes USB          SPY se nabíjí             SPY je plně nabitý
                      nebo autonabíječku

       rychlostní kamera je v blízkosti -                          rychlostní kamera je v blízkosti –
                Bez překročení rychlosti                        Překročení rychlosti

          Začátek úsekového měření                 Konec úsekového měření

Pokud jezdíte rychlostí vyšší než 100 km / h, SPY Vás dvakrát upozorní.
Pokud jezdíte rychlostí nižší než 99 km / h, SPY Vás upozorní jednou.

ZÁRUKA
Mr Handsfree je registrovaná ochranná známka TE-Group NV. Značka Mr Handsfree 
představuje výrobky vynikající kvality a vynikající služby zákazníkům. To je důvod, proč 
Mr Handsfree poskytuje záruku na tento produkt na všechny vady materiálu a zpracování 
na 2 roky od data původního nákupu tohoto produktu. Podmínky této záruky a rozsahu 
odpovědnosti mr Handsfree v rámci této záruky je možné stáhnout z našich webových 
stránek: www.mrhandsfree.com .  

Upozornění!
• Ujistěte se, že SPY je plně nabitý před používáním.
• Pro první nabíjení se doporučuje použít USB.
• Solární nabíjení začne automaticky, když je stav baterie nízký a solární panel je   
   natočen přímo ke slunci.
• Používání sluneční energie pro dobíjení, výrazně prodlouží dobu pohotovostního  
   režimu a dobu provozu.
• Indikace nabíjení se opozdí, pokud SPY nebyl používán delší dobu a baterie je zcela  
   vybitá. 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

MONTÁŽ

Umístěte SPY pomocí přísavek 
na čelní sklo Vašeho vozidla na 
stranu řidiče a natočte solární 
panel ke slunci. SPY může být 
také používán, když je vložen do 
konektoru cigaretového zapa-
lovače (když je baterie vybitá 
nebo během nabíjení).

Upozornění!
Ujistěte se, že čelní sklo vozidla 
je čisté (odmaštěné) a pevně 
přitlačte každou přísavku pro 
lepší přilnavost.

LED INDIKACE A PÍPÁNÍ

     SPY je zapnutý a vyhledává satelity,     SPY je zapnutý a GPS příjem OK, NENÍ při                   
                    praven k použití                          připraven k použití

                 Mr Handsfree SPY – Návod na použití

PŘEDSTAVUJEME
D Mr Handsfree SPY je legální zařízení určené na zlepšení bezpečnosti silničního provozu. 
Je navržen tak, aby zvýšil přehled na silnici. SPY nabízí ještě větší bezpečnost při jízdě, 
ale nedává právo k překročení rychlosti. Vždy se ujistěte, že jezdíte opatrně! Přístroj je 
připraven k použití „přímo z krabice“, díky předinstalované databázi pevných stacionár-
ních kamer / radarů.
Mr Handsfree nabízí aktualizace databázi ke stažení na svých stránkách 
www.mrhandsfree.com zcela zdarma.

PŘÍSLUŠENSTVÍ, ČÁSTI A FUNKCE

 Solární panel                   USB konektor*        Tlačítko ON/OFF        LED diody

 -  pro solární nabíjení       - Pro nabíjení, když je baterie vybitá
                    - Pro nahrávání databáze stacionárních kamer

Držák + přísavky              Autonabíječka                          Náhradní sada
na sklo                   - Pro nabíjení, když je baterie vybitá Přísaviek
- Pro namontování           - Pro použití, pokud je baterie vybitá 
  na čelní sklo vozidla       - V některých vozidlech, umístění konektoru 
                      cigaretového zapalovače neumožňuje 
                                               přijímat GPS signál.

NABÍJENÍ BATERIE

  Aku pinge on madal / on vaja laadimist                  SPY seadet                    SPY seade on 
     USB või autos oleva akulaadija abil           laetakse                     täielikult laetud        

                  Ees on kiiruskaamera -                                               Ees on kiiruskaamera – 
              lubatavat kiirust ei ületata                                      sõidate üle lubatud kiiruse

                 Kontrolltsooni algus                      Kontrolltsooni lõpp

Kui kiirus on üle 100 km/t, annab SPY seade häireks kaks helisignaali.
Kui kiirus on vähem kui 99 km/t, annab SPY seade häireks ühe helisignaali.

GARANTII 

Mr Handsfree on ettevõtte TE-Group NV registreeritud kaubamärk. Mr Handsfree 
nimetus tähendab parimat tootekvaliteeti ja silmapaistvalt head klienditeenindust. 
Seetõttu annab mr Handsfree sellele tootele kõikide materjali ja tööst põhjustatud 
defektide vastu kaheaastase (2 a) garantii alates toote esmakordse ostmise kuupäevast. 
Selle garantii tingimuste ja mr Handsfree vastutuse ulatuse kohta saab alla laadida infot 
veebisaidilt: www.mrhandsfree.com

   Slabá batéria / nabíjanie cez USB       SPY sa nabíja             SPY je plne nabitý
            alebo autonabíjačku

   S rýchlostná kamera je v blízkosti        rýchlostná kamera je v blízkosti
            - Bez prekročenia rýchlosti                  - Prekročenie rýchlosti
 

       Začiatok úsekového merania               Koniec úsekového merania

Pokiaľ jazdíte rýchlosťou vyššou ako 100 km/h, SPY Vás dvakrát upozorní. Pokiaľ jazdíte 
rýchlosťou nižšou ako 99 km/h, SPY Vás upozorní raz.

ZÁRUKA
Mr Handsfree je registrovaná obchodná známka TE-Group NV. Značka Mr Handsfree 
predstavuje výrobky vynikajúcej kvality a vynikajúce služby zákazníkom. To je dôvod, 
prečo mr Handsfree poskytuje záruku na tento produkt na všetky chyby materiálu a 
spracovanie na 2 roky od dátumu pôvodného nákupu tohto produktu. Podmienky tejto 
záruky a rozsahu zodpovednosti mr Handsfree v rámci tejto záruky je možné stiahnuť   
z našich webových stránok: www.mrhandsfree.com.

Upozornenie!
•  Uistite sa, že SPY je plne nabitý pred používaním.
•  Pre prvé nabíjanie sa odporúča použiť USB.
• Solárne nabíjanie začne automaticky, keď je stav batérie nízky a solárny panel je 

natočený priamo k slnku.
• Používanie slnečnej energie pre dobíjanie, výrazne predĺži dobu pohotovostného 

režimu a dobu prevádzky.
•  Indikácia nabíjania sa oneskorí, ak SPY nebol používaný dlhšiu dobu a batéria je úplne 

vybitá.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE PRÍSTROJA

MONTÁŽ

Umiestnite SPY pomocou prísa-
viek na čelné sklo Vášho vozidla 
na stranu vodiča a natočením so-
lárneho panelu k slnku. SPY môže 
byť tiež používaný, keď je vložený 
do konektora cigaretového 
zapaľovača (keď je batéria vybitá 
alebo počas nabíjania).

Upozornenie!
Uistite sa, že čelné sklo vozidla 
je čisté (odmastené) a pevne 
pritlačte každú prísavku pre lepšiu 
priľnavosť.

LED INDIKÁCIA A PÍPANIE

   SPY je zapnutý a vyhľadáva satelity,                       SPY je zapnutý a GPS príjem OK
     NIE JE pripravený na používanie                               pripravený na používanie

Tähelepanu!
•  Veenduge enne seadme kasutamist, et SPY seade on täielikult laetud.
• Algseks laadimiseks on soovitatav kasutada laadimist USB kaudu.
• Laadimine päikeseenergiaga algab automaatselt, kui aku pinge on madal ja paneel on 

suunatud päikese poole.
• Päikeseenergia kasutamine laadimiseks pikendab oluliselt seadme oote- ja tööaega.
• Laadimise indikaator töötab viivitusega, kui SPY seadet ei ole kaua kasutatud ja aku on 

tühjenenud.

SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE PROTSEDUUR

PAIGALDAMINE

Seadke SPY seade iminappadega 
tuuleklaasi külge, eelistatavalt 
juhi poolele ja kindlasti nii, et 
päikesepaneel on suunatud 
päikese poole. SPY seadet saab 
kasutada ka siis, kui see on 
asetatud sigaretisüütaja pesasse 
(kui aku pinge on madal või 
laadimise ajal).

Tähelepanu!
Veenduge, et tuuleklaas on puhas 
(ei ole õline) ja vajutage kindlalt 
kõik iminapad kinni, et seade 
korralikult kinnituks.

LED-INDIKAATORID JA HELISIGNAALID 
 

  SPY SEADE on SISSELüLITATUD ja otsib                   SPY seade on sisselülitatud ja GPS  
    satelliite, ei ole kasutamiseks valmis                    vastuvõtt toimib, kasutamisvalmis

         Mr Handsfree SPY – Guida di consultazione rapida

INTRODUZIONE
Il mr Handsfree SPY è un dispositivo legale progettato per migliorare la sicurezza stradale. È stato 
progettato per aumentare la consapevolezza sulla strada. Lo SPY vi offre una maggiore sicurezza 
durante la guida, ma non vi dà il diritto di superare i limiti di velocità. Assicurarsi sempre di 
guidare con prudenza! L’apparecchiatura è pronta all’uso immediatamente grazie al database 
pre-installato di ubicazioni di autovelox in postazione fissa.
Mr Handsfree mette a disposizione un download gratuito e aggiornamenti regolari 
del database sul proprio sito web www.mrhandsfree.com. Per maggiori informazioni 
consultare il documento a parte “Download del database delle postazioni”. 

ACCESSORI, PARTI E FUNZIONI
 

Pannello solare              Connettore USB*        Pulsante ON/OFF         Indicatori LED

- Per la ricarica solare    - Per ricaricare quando la batteria è bassa
                  - Per il caricamento delle postazioni degli autovelox

Supporto dotato             Caricatore auto                                               
di ventose                        - Per ricaricare quando la batteria è bassa            di ventose
- Per il montaggio           - Per l’utilizzo in caso di batteria bassa              
   sul lunotto                 - Per alcune automobili la posizione                  
                   dell’accendisigari non permette l’uso 
                   corretto del GPS

CARICAMENTO

I

=>  LED 2 lampeggiante (e senza collegamento USB): la batteria 
è bassa

=>  LED 1 ACCESO (e collegamento USB al PC o al caricatore 
auto): in attesa di ricarica

=>  LED 1 SPENTO (e collegamento USB al PC o al caricatore 
auto): la batteria è totalmente carica

Attenzione!
•  Accertarsi che il dispositivo SPY sia perfettamente carico prima di utilizzarlo. 
• Per la carica iniziale si consiglia di utilizzare la ricarica USB. 
• La ricarica solare si avvia automaticamente quando la batteria è scarica e il pannello 

solare viene direzionato verso il sole. 
• Utilizzando l’energia solare per la ricarica si aumenta significati-vamente il periodo di 

stand-by e di funzionamento del dispositivo.
• L’indicazione di carica tarderà a comparire qualora il dispositivo SPY non sia stato 

utilizzato per un lungo periodo di tempo e la batteria si sia esaurita.

PROCEDURA ON/OFF

MONTAGGIO
Posizionare il dispositivo SPY sul 
lunotto utilizzando le ventose 
preferibilmente dal lato del gui-
datore e con il pannello solare 
rivolto verso il sole. Il dispositivo 
SPY può essere utilizzato anche 
inserito nell’accendisigari (quan-
do la batteria è scarica o durante 
la carica).

Attenzione!
Accertarsi che il lunotto sia 
pulito (senza tracce di grasso) e 
premere saldamente su ciascuna 
ventosa per garantirne la corretta 
adesione.

INDICAZIONI LED E SEGNALI ACUSTICI 
 

   SPY ACCESO e alla rICErCA di satelliti,                  SPY ACCESO e BUONA ricezione GPS,      
                  NON pronto per l’uso.                                                  pronto per l’uso  
    

  Batteria scarica / necessaria ricarica                    SPY in carica               SPY perfettamente 
              car charger needed                                   carico

          Autovelox in avvicinamento -                      Autovelox in avvicinamento -
     NON superare la velocità consentita                     superamento della velocità di guida
 

             Avvio controllo sezione                        Fine controllo sezione

Quando la velocità di guida supera i 100 km/h, il dispositivo SPY emette un doppio allarme.
Quando la velocità di guida è inferiore ai 99 km/h, il dispositivo SPY emette un singolo 
allarme.

GARANZIA 

Mr Handsfree è un marchio di fabbrica di TE-Group NV. Il marchio mr Handsfree indica 
la qualità superiore del prodotto e un eccellente servizio di assistenza ai clienti. È per 
questo che mr Handsfree garantisce il prodotto per qualsiasi difetto nei materiali e nella 
fabbricazione, per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale del prodotto. 
Condizioni della presente garanzia e Ambito della responsabilità di mr Handsfree puo 
essere trasferito su www.mrhandsfree.com.  

 

Lampeggia 
lentamente 1x bip

Lampeggia 3x bip

Lampeggia

2x3 bip

Lampeggia

2x3 bips
si ripete 3x

=>  ACCENSIONE: premere e tenere premuto fin quando non si 
udirà una melodia e il LED blu = ON

=>  SPEGNIMENTO: premere e tenere premuto fin quando non 
si udirà una melodia e il LED blu = OFF

Attenzione! 
• Al primo utilizzo del dispositivo SPY il dispositivo potrebbe 

impiegare un po’ di tempo per ricevere i satelliti. 
• Il dispositivo SPY si spegne automaticamente in assenza di un 

qualche movimento per oltre 15 minuti.

*Nota: Se il connettore USB non inserisce in la porta USB del vostro PC, dovreste usare un cavo di prolunga 
USB universale (facoltativo, non incluso)

Set supplementare

Lampeggia 
lentamente

USB

1

2

2x3 bips
si ripete 3x

            Mr Handsfree Spy – Lühijuhend
SISSEJUHATUS
mr Handsfree SPY on legaalne seade, mille abil parandada liiklusohutust. Selle eesmärk on 
tõsta teadlikkust teedel liiklejale. SPY pakub rohkem turvalisust sõidu ajal, kuid ei anna teile 
õigust ületada kiiruspiiranguid. Alati veendu, et sõidad hoolikalt! 
Tänu eelinstallitud andmebaasile fikseeritud kiiruskaamera kohtadest. Mr Handsfree pakub 
tasuta allalaadimist ja regulaarseid täiendusi kiiruskaamerate asukohtade ja ohtlike paikade 
andmebaasi kohta oma veebilehel www.mrhandsfree.com. Lisainfo saamiseks vaadake palun 
eraldi lehte „Download database locations“ (asukohtade andmebaasi allalaadimine).

LISATARVIKUD, OSAD JA FUNKTSIOONID 
 

Päikesepaneel                 USB Plug*       Lüliti (SISSE/VÄLJA)    Valgusdioodid
- Laadimiseks                    - Laadimiseks siis, kui aku pinge on madal
  päikeseenergiaga           - Statsionaarsete kaamerate andmebaasi üleslaadimiseks

Hoidik + iminapad         Autos kasutatav akulaadija  Lisakomplekt
- Paigaldamiseks            - Laadimiseks siis, kui aku pinge on madal  iminappasid
  tuuleklaasile                - Kasutamiseks siis, kui aku pinge on madal  
                 - Mõne auto konstruktsioon ei luba 
                     sigaretisüütaja pesa GPS vastuvõttu.

LAADIMINE

EST

=>   LED 2 vilgub (ja USB ei ole ühendatud): aku pinge on madal.
=>   LED 1 põleb (ja on olemas USB ühendus arvuti või autos 

oleva akulaadijaga): laadimine kestab.
=>  LED 1 ei põle (ja on olemas USB ühendus arvuti või autos 

oleva akulaadijaga): aku on täielikult laetud.

Vilgub 
aeglaselt 1 piiks

Vilgub 
aeglaselt

USB

Vilgub

2 x 3 piiksu

Vilgub

2 x 3 piiksu
Korratakse 3 x 

=>  Sisselülitamine: vajutada ja hoida, kuni kostab meloodia ja 
sinine indikaator süttib.

=>  Väljalülitamine: vajutada ja hoida, kuni kostab meloodia ja 
sinine indikaator kustub.

Tähelepanu! 
•  Kui kasutate SPY seadet esimest korda, siis võtab veidi aega, 

kuni seade saab ühenduse satelliitidega.
• SPY seade lülitub välja, kui sellega ei ole üle 15 minuti tehtud 

mingeid toiminguid.

*Märkus: Kui USB pistik ei sobi teie USB pesaga, kasutage universaalset USB pikenduskaablit (lis-
atellimuse alusel, ei ole komplektis).

1

2

2x3 beeps
Korratakse 3 x 

3 piiksuVilgub

SK

=>  LED 2 bliká (žiadne USB pripojenie): batéria je vybitá
=>  LED 1 svieti (pripojenie cez USB do PC alebo cez 

autonabíjačku): v procese nabíjania
=>  LED 1 nesvieti (pripojenie cez USB do PC alebo cez 

autonabíjačku): batéria je nabitá

Pomalé
blikání 1x pípnutie

Pomalé 
blikanie

USB

Blikanie

2x3 pípnutia

Blikanie

2 x 3 pípnutie
3x opakování

=> Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo, pokiaľ nebudete počuť     
 melódiu a modrá LED nezačne svietiť.

=> Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo, pokiaľ nebudete počuť  
 melódiu a modrá LED nezhasne.

Upozornenie!
• Pokiaľ používate SPY po prvýkrát, môže chvíľu trvať, pokiaľ 

zariadenie zachytí satelity.
• SPY sa automaticky vypne, ak sa počas 15 minút vozidlo nepohne.

*Poznámka: Ak sa USB konektor nevojde do USB portu, mali by ste použiť univerzálny 
USB predlžovací kábel (voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou balenia)

1

2

2x3 pípnutie
3x opakování

3x pípnutieBlikanie

CZ

=>    LED 2 bliká (žádné USB připojení): baterie je vybitá 
=>    LED 1 svítí (připojení přes USB do PC nebo 

přesautonabíječku): v procesu nabíjení
=>    LED 1 nesvítí (připojení přes USB do PC nebo přes 

autonabíječku): baterie je nabita

Pomalé
blikání 1x pípnutí

Pomalé 
blikání

USB

Blikání

2x3 pípnutí

Blikání

2x3 pípnutí
3x opakování

=> Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte  
   melodii a modrá LED nezačne svítit.

=> Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte  
   melodii a modrá LED nezhasne. 

Upozornění!
•  Pokud používáte SPY poprvé, může chvíli trvat, pokud
    zařízení zachytí satelity..
•  SPY se automaticky vypne, pokud se během 15 minut vozidlo 

nepohne  

* Poznámka: Pokud se USB konektor nevejde do USB portu, měli byste použít univer-zální USB   
   prodlužovací kabel (volitelné příslušenství, není součástí balení)

1

2

2x3 pípnutí
3x opakování

3 x pípnutíBlikání

          MR HANDSFREE SPY – Návod na použitie
PREDSTAVUJEME
Mr Handsfree SPY je legálne zariadenie určené na zlepšenie cestnej bezpečnosti. Je 
navrhnutý tak, aby zvýšil prehľad na ceste. SPY ponúka ešte väčšiu bezpečnosť pri jazde, 
ale nedáva právo k prekročeniu rýchlosti. Vždy sa uistite, že jazdíte opatrne! Prístroj je 
pripravený na použitie “priamo z krabice”, vďaka predinštalovanej databáze pevných 
stacionárnych kamier/radarov. 
Mr Handsfree ponúka aktualizácie databáz na stiahnutie  na svojich stránkach 
www.mrhandsfree.com celkom zadarmo.

PRÍSLUŠENSTVO, ČASTI A FUNKCIE

Solárny panel                  USB konektor*      Tlačidlo ON/OFF         LED diódy

- Pre solárne nabíjanie    - Pre nabíjanie, keď je batéria vybitá
                  - Pre nahrávanie databázy stacionárnych kamier

Držiak + prísavky            Autonabíjačka                         Náhradná sada
    na sklo                    - Pre nabíjanie, keď je batéria vybitá prísaviek
-Pre namontovanie         - Pre používanie, keď je batéria vybitá
  na čelné sklo vozidla    - V niektorých vozidlách, umiestnenie  
      konektora cigaretového zapaľovača 
      neumožňuje prijímať GPS signál

NABÍJANIE BATÉRIE


