


Helppo käyttöohje tien päälle: lataa Taskuopas osoitteesta cardosystems.com/quick-guides/.

Tämä on FREECOM 1:n käyttöohjeen versio 1.0. Löydät uusimman version käyttöohjeesta omalla kielelläsi ja erilaisia
oppaita osoitteesta cardosystems.com/product-manuals/.

2

http://cardosystems.com/quick-guides/
http://cardosystems.com/product-manuals/


SISÄLTÖ

1. Johdanto 4
2. FREECOM1:n lataaminen 5
3. Käyttöönotto 6

3.1 Tutustu uuteen FREECOM 1:eesi 6
3.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois 6
3.3 Eri tapoja käyttää FREECOM 1:ta 6
3.4 Perustoiminnot 6
3.5 Laitteesi liittäminen pariksi Bluetooth-laitteisiin 7

4. Ennen ajoon lähtöä 9
4.1 FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella 10

4.1.1 FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella 10
4.2 FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa 12

4.2.1 Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi 12
4.2.2 FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa 12

4.3 Rinnakkaisen audion suoratoiston käyttäminen 13
4.4 Äänilähteiden tärkeysjärjestys 14
4.5 Oletusmatkapuhelimen valinta 14
4.6 Akun varaustilan tarkastaminen SmartSet-sovelluksella 14

5. Tien päällä 16
5.1 Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen 16

5.1.1 Puhelun soittaminen 16
5.1.2 Puheluun vastaaminen 16
5.1.3 Puhelun hylkääminen 16
5.1.4 Puhelun päättäminen 16
5.1.5 Kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen kahden puhelun välillä vaihtaminen 16
5.1.6 Nykyisen puhelun päättäminen ja vaihto toiseen puheluun 17
5.1.7 Musiikin kuuntelu 17

6. Vianhaku 19
6.1 Pehmeä nollaus 19
6.2 Pariliitoksen poisto 19
6.3 Palauta tehdasasetukset 19
6.4 UKK 19

7. Tuki 20
8. Sanasto 21
Appendix A. FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot 22

3



1. JOHDANTO
Kiitos, kun valitsit Cardo FREECOM 1 Bluetooth® -viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin.

Tämä käyttöohje kuvaa FREECOM 1:n toiminnot ja niiden käytön.

Toivomme Sinulle upeaa FREECOM 1 -kokemusta ja toivomme Sinun kirjoittavan meille osoitteeseen
support@cardosystems.com, jos Sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.

Ellet ole vielä asentanut FREECOM 1-laitetta kypärääsi, asenna se pakkauksessa mukana toimitetun Asennusohjeen
mukaan.
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2. FREECOM 1:N LATAAMINEN

Lataa FREECOM 1:n akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

FREECOM 1:n lataaminen:

1. Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 1:n USB-liittimeen.

● Verkkolaturilla lataaminen on nopeampaa kuin tietokoneen USB-liittimestä.
● Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä latauksen ajaksi. Käyttääksesi laitetta latauksen aikana kytke sen virta

päälle (katso Laitteen kytkeminen päälle/pois on page 6).

Latauksen aikana LED ilmaisee tilan seuraavasti:

● punainen LED palaa - lataa

● punainen LED ei pala - lataus valmis
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3. KÄYTTÖÖNOTTO
3.1 TUTUSTU UUTEEN FREECOM 1:EESI

3.2 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

FREECOM 1:n kytkeminen päälle:

● Paina ja 1 sekunnin ajan. Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni ja ääniviesti "Hello FREECOM 1".

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 1:n virta on päällä.

FREECOM 1:n kytkeminen pois päältä:

● Napauta ja .

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu punaisena kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 1:n virta
katkaistaan. Kaiuttimesta kuuluu laskeva ääni ja ääniviesti ”Goodbye”.

Laitteen liittäminen laturiin kytkee sen virran pois päältä.

3.3 ERI TAPOJA KÄYTTÄÄ FREECOM 1:TA

Voit käyttää eri toimintoja seuraavilla tavoilla:

● Painamalla laitteen painikkeita ja niiden yhdistelmiä.

● SmartSet-sovelluksella mobiililaitteestasi (kun se on liitetty pariksi laitteesi kanssa).

LEDit, äänimerkit ja ääniviestit opastavat FREECOM 1:n toimintojen käytössä, kuten kuvattuna kohdassa FREECOM 1:n
Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 22.

Tämä käyttöohje kuvaa kunkin toiminnan sopivimmat käyttötavat.

3.4 PERUSTOIMINNOT

Lisää nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

● Napauta .

Äänenvoimakkuus kasvaa jokaisella painalluksella maksimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

Pienennä nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

● Napauta .

Äänenvoimakkuus pienenee jokaisella painalluksella minimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

6



Mykistä mikrofoni täysin ja pienennä äänenvoimakkuus minimiinsä, kun äänilähde on aktiivinen:

● Napauta ja .

Kaiuttimesta kuuluu hiljenevä ääni.

Automaattinen vahvistus (AGC) säätää äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan. AGC:n herkkyyden
säätö: katso FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella on page 10.

3.5 LAITTEESI LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEISIIN

FREECOM 1-laitteessasi on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi Bluetooth-laitteisiin kuten matkapuhelimiin, GPS-
laitteisiin ja Bluetooth-musiikkisoittimiin A2DP:llä.

Yhdistääksesi FREECOM 1:n Bluetooth-laitteeseen sinun on ensin liitettävä ne pariksi valmiustilassa (katso
FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 22). Kerran pariksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina
ollessaan kantoalueella.

Jos olet liittämässä useampia laitteita pariksi, Cardo suosittelee, että liität matkapuhelimen kanavalle 1 ja toisen
laitteen (navigaattori, musiikkisoitin tai toinen matkapuhelin) kanavalle 2.

Bluetooth-kanavan 1 pariliitos matkapuhelimeen:

1. Kytke Bluetooth päälle matkapuhelimesta.

2. Paina 5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

3. Aseta matkapuhelin etsimään Bluetooth-laitteita puhelimen käyttöohjeen mukaan.

4. Muutaman sekunnin kuluttua matkapuhelimesi näyttää FREECOM 1. Valitse se.

5. Pyydettäessä anna PIN-koodina tai salasanana 0000 (4 nollaa).

6. Puhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

Bluetooth-kanavan 2 pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen:

1. Kytke Bluetooth päälle laitteessa (matkapuhelin, navigaattori, musiikkisoitin).

2. Paina 5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

3. Napauta kaksi kertaa. LED alkaa vilkkua punaisena ja sinisenä.

Jos liität navigaattorin pariksi, huomioi seuraava vaihe.

4. Jos liität navigaattorin pariksi, napauta . LED vilkkuu hitaammin.

5. Aseta pariksi liitettävä etsimään Bluetooth-laitteita sen käyttöohjeen mukaan.

6. Muutaman sekunnin kuluttua laitteesi näyttää FREECOM 1. Valitse se.

7. Pyydettäessä anna PIN-koodina tai salasanana 0000 (4 nollaa).

8. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.
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● Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.

● Jos olet liittänyt kaksi eri matkapuhelinta pariksi suoraan FREECOM 1:n kanssa, aseta niistä toinen oletukseksi
puheluiden soittamista varten (katso Oletusmatkapuhelimen valinta on page 14).

● Kaikki Bluetooth-matkapuhelimet eivät toista Bluetooth -stereomusiikkia (A2DP), vaikka puhelimessa olisi MP3-
soitintoiminto. Lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeessa.

● Kaikki Bluetooth-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Bluetooth-äänilaitteisiin. Lisätietoja navigaattorisi
käyttöohjeessa.

Pariliitosprosessin peruuttamiseksi:

● Paina 2 sekunnin ajan. LED lopettaa vilkkumisen punaisena ja sinisenä tai punaisena ja vihreänä.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksien poistaminen:

● Paina ja 5 sekunnin ajan.

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu hitaasti violettina viisi kertaa osoittaen, että pariliitokset on poistettu.
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4. ENNEN AJOON LÄHTÖÄ
Saat parhaan hyödyn FREECOM 1:stä säätämällä laitteesi asetukset omien toiveidesi mukaisiksi, käyttäen jompaa
kumpaa seuraavista menetelmistä:

● SmartSet-sovellus iOS:lle / Androidille (katso FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella on page 10).

● Cardo Community Windows / Mac -tietokoneelle – minimivaatimukset: Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (katso
FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa on page 12).

● Laitteen painikkeet.

Cardo suosittelee säätöjen ja asetusten tekemistä ennen käyttöönottoa.

Kohde Oletusarvo Kuvaus
SmartSet-sovellus

(iOS/Android)
Cardo

Community

AGC:n herkkyys
(pois/matala/keskitaso/korkea)

Keskitaso AGC säätää automaattisesti
äänenvoimakkuutta
ulkomelun ja ajonopeuden
mukaan. Esimerkiksi
asetuksella Matala ulkomelu
aiheuttaa äänenvoimakkuuden
noston suuremmalla tasolla.

ü ü

Taustan äänitaso Ei ole Asettaa taustalla kuuluvan
äänen voimakkuuden
rinnakkaisen audion
suoratoiston ollessa päällä
(katso Rinnakkainen audion
suoratoisto (päälle/pois) alla).

ü û

Bluetooth-lempinimi FREECOM 1 Nimi, joka näkyy puhelimessasi
pariliitoksen yhteydessä ja
SmartSet-sovelluksessa.

ü ü

Lataa uusin
laiteohjelmistopäivitys

Ei ole Pysy ajan tasalla lataamalla
ohjelmistopäivitykset aina
uuden version ollessa
saatavana (katso FREECOM 1:n
asetukset Cardo
Communityssa on page 12.

û ü

Kieli Alueesi
mukaan

Ääniviestien kieli (katso
”Puhutut tilatiedotteet” alla).

Valitaksesi kielen, joka ei
ole alueellasi, sinun on
ensin vaihdettava aluetta
Cardo Communityssa.

ü ü

Matkapuhelimen prioriteetti Matkapuhelin
1

Jos liitit laitteesi kahteen
matkapuhelimeen, niistä
toinen on asetettava
oletuspuhelimeksi puheluiden
soittamiseksi.

ü û
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Kohde Oletusarvo Kuvaus
SmartSet-sovellus

(iOS/Android)
Cardo

Community

Rinnakkainen audion suoratoisto
(päälle/pois)

Päälle Voit kuunnella kahta
äänilähdettä yhtä aikaa.
Esimerkiksi kuulet GPS-
opasteet musiikkia
kuunnellessasi.

Tiettyjen iOS-laitteiden
yhteydessä voi esiintyä
rajoituksia.

ü ü

Aseta pikavalintanumerot Tyhjä Tallennetut numerot
automaattista valintaa varten.

ü

Puhutut tilaviestit (päälle/pois) Päälle Puhutut tilatiedotteet kertovat,
kehen tai mihin laitteeseen
olet yhteydessä.

ü ü

Puheohjauksen herkkyys
(matala/keskitaso/korkea)

Keskitaso Säätää mikrofonin herkkyyden
puheohjaukselle ajon aikana.
Esimerkiksi taustamelun
ollessa korkea VOX:n
herkkyyden asettaminen
matalaksi vaatii kovaan ääneen
puhumisen.

ü ü

AGC:n toiminta voi vaihdella ympäristön mukaan, kuten ajonopeus, kypärän tyyppi ja taustamelu. Toiminnan
parantamiseksi minimoi tuulen vaikutus mikrofoniin sulkemalla visiiri ja käyttämällä suurta mikrofonin tuulisuojaa.

4.1 FREECOM 1:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Voit säätää FREECOM 1:n asetukset matkapuhelimellasi asentamalla SmartSet-sovelluksen, saatavana Google Play
Storesta tai Apple App Storesta.

SmartSet-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:

● Android: 4.0 tai uudempi

● IOS: 8 tai uudempi

4.1.1 FREECOM 1:N PERUSASETUKSIEN SÄÄTÖ SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Säädä FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Varmista, että laitteesi on liitetty pariksi mobiililaitteeseen, johon SmartSet-sovellus on asennettu.
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2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta :

3. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

4. Käytä sopivaa valikkoa muokataksesi FREECOM 1:n asetuksia:

● - FREECOM 1:n ominaisuudet:

Ryhmä Kuvaus/Valinnat

MY DEVICE ● Vaihda laitteen nimi.
LANGUAGE ● Valitse kieli.
Spoken Status Announcements ● Päälle/Pois.
VOX ● Kytke päälle/pois VOX-puheohjaus.

● Aseta VOX:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
AGC ● Kytke päälle/pois AGC-voimakkuudensäätö.

● Aseta AGC:n herkkyys (matala, keskitaso, korkea).
TOIMINNOT ● Kytke päälle/pois Rinnakkainen audion suoratoisto.
Palauta tehdasasetukset ● Palauttaa laitteen tehdasasetukset.

● - hallinnoi laitteita ja matkustajia/kuljettajia.
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● - asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle äänilähteelle (matkapuhelin , puheyhteys, musiikki,
FM, ääniviestit, rinnakkainen audion suoratoisto).

● - SmartSet-sovelluksen asetukset ja tietoja.

● - UKK, sähköposti Cardo TUKI, PALAUTE.

4.2 FREECOM 1:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Voit säätää FREECOM 1:n asetuksia liittämällä sen tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja suorittamalla
Cardo Updater -ohjelman, kun tietokone on yhteydessä Cardo Community -sivustoon.

Cardo Updater-sovelluksen minimivaatimukset käyttöjärjestelmälle ovat:

● Windows® 7

● Mac OS X 10.8

4.2.1 CARDO UPDATER -SOVELLUKSEN ASENTAMINEN TIETOKONEELLESI

Cardo Updater -sovelluksen asentaminen tietokoneellesi:

1. Mene osoitteeseen http://cardosystems.com/cardo-community/, rekisteröidy ja kirjaudu sisään.

2. Lataa Cardo Updater sivulla olevasta linkistä ja asenna se tietokoneeseen.

4.2.2 FREECOM 1:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Säädä FREECOM 1:n asetukset SmartSet-sovelluksella:

1. Käynnistä Cardo Updater -ohjelma.

2. Yhdistä laite tietokoneen USB-liittimeen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

3. Jos liität laitteen ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee ikkunaEdit my Profile. Napsauta SETTINGS.
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4. Näyttöön tulee ikkuna GENERAL SETTINGS :

5. Säädä toimintojen asetukset itsellesi sopiviksi ja käytä kuvitettuja ohjeita apuna.

Jos uusi laiteohjelmisto on saatavana, seuraa näyttöön tulevia ohjeita päivittääksesi FREECOM 1:een uusimmat
ominaisuudet.

4.3 RINNAKKAISEN AUDION SUORATOISTON KÄYTTÄMINEN

Rinnakkaisella audion suoratoistolla voit kuulla GPS-opasteet matkapuhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia

Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.

FREECOM 1 asettaa eri äänilähteet joko etualalle (äänenvoimakkuus säilyy) tai taustalle (äänenvoimakkuus alenee)
seuraavan taulukon mukaan:

Matkapuhelin 1/2 GPS Musiikki

Etualalla Etualalla

Etualalla Taustalla

Etualalla1

1Jos toistat vain musiikkia, musiikin äänenvoimakkuus ei alene.

Joissakin tapauksissa audion rinnakkainen suoratoisto ei toimi oikein johtuen liitetyn laitteen rajoituksista
(musiikkisoitin tai navigaattori). Lisätietoja: katso UKK on page 19.

13



Rinnakkaisen audion suoratoiston asetukset:

● SmartSet-sovellus - katso FREECOM 1:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella on page 10.

● Cardo Community - katso FREECOM 1:n asetukset Cardo Communityssa on page 12.

4.4 ÄÄNILÄHTEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos Rinnakkainen audion suoratoisto on pois päältä, FREECOM 1 ohjaa kaiuttimista kuulemiasi äänilähteitä seuraavan
tärkeysjärjestyksen mukaan.

Tärkeys Äänilähde

Tärkeämpi
↑

Vähemmän tärkeä

Matkapuhelin, navigaattori
Musiikki

Matkapuhelun aikana (Rinnakkaisen audion suoratoiston ollessa pois päältä) navigaattorin opasteet mykistävät
matkapuhelimen tilapäisesti. Jos musiikkia toistettaessa vastaat saapuvaan puheluun, musiikki loppuu.

4.5 OLETUSMATKAPUHELIMEN VALINTA

Jos liitit laitteesi kahteen matkapuhelimeen, niistä toinen on asetettava oletuspuhelimeksi puheluiden soittamiseksi.

Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen SmartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta :

3. Napauta .

4. Napauta PRIORITY oletusmatkapuhelimelle.

Asettaaksesi oletusmatkapuhelimen laitteen painikkeilla:

● Matkapuhelun aikana paina 5 sekunnin ajan.

4.6 AKUN VARAUSTILAN TARKASTAMINEN SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Akun tila matkapuhelimessasi

Jos asensit SmartSet-sovelluksen matkapuhelimeesi, laitteen akun ilmaisin näkyy SmartSet-sovelluksen oikeassa
alakulmassa, samoin viestipalkki.
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Jos FREEDOM 1:n akun varaustila laskee 20%:iin, kuulet ääniviestin, joka varoittaa alhaisesta varaustilasta.
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5. TIEN PÄÄLLÄ
5.1 PUHELUIDEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita matkapuhelimellasi normaalisti, kun se on liitetty pariksi FREECOM 1:n kanssa.

5.1.1 PUHELUN SOITTAMINEN

Et voi soittaa puheluita matkapuhelun aikana.

Puhelun soittaminen laitteen painikkeilla:

● Matkapuhelimesi äänivalinnalla - napauta ja .

● Oletuspikavalintanumeron valinta - napauta kolme kertaa.

● Viimeksi soitetun numeron uudelleenvalinta - paina 2 sekunnin ajan.

Puhelun soittaminen SmartSet-sovelluksen kautta:

● SmartSet-sovelluksessa napauta Phone ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

● napauta REDIAL.

● napauta VOICE DIAL.

5.1.2 PUHELUUN VASTAAMINEN

Puheluun vastaaminen laitteen painikkeilla:

● Napauta tai .

Puheluun vastaaminen ääniohjauksella:

● Sano jotakin kovalla äänellä.

5.1.3 PUHELUN HYLKÄÄMINEN

Puhelun hylkääminen laitteen painikkeilla:

● Paina 2 sekunnin ajan.

5.1.4 PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Puhelun päättäminen laitteen painikkeilla:

● Napauta .

Puhelun päättäminen SmartSet-sovelluksen kautta:

1. Koti-ikkunassa napauta PHONE.

2. Paina END CALL.

5.1.5 KAHDEN LAITTEESEEN LIITETYN MATKAPUHELIMEN KAHDEN PUHELUN VÄLILLÄ
VAIHTAMINEN

FREECOM 1 voi vaihtaa kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen auki olevien puheluiden välillä.

Vaihtaaksesi kahden matkapuhelimen puheluiden välillä laitteen painikkeilla:

● Napauta kaksi kertaa.
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5.1.6 NYKYISEN PUHELUN PÄÄTTÄMINEN JA VAIHTO TOISEEN PUHELUUN

Päättääksesi nykyisen puhelun ja siirtyäksesi toisen matkapuhelimen puheluun molempien
matkapuhelimien ollessa liitettynä pariksi laitteeseesi, laitteen painikkeilla:

● Napauta .

5.1.7 MUSIIKIN KUUNTELU

Suoratoiston aloittamiseksi pariksi liitetystä laitteesta tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla: napauta .

● SmartSet-sovelluksella: napauta MUSIC.

Pysäytä musiikin suoratoisto:

● Laitteen painikkeilla: paina 2 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa MUSIC napauta .

Ohittaaksesi seuraavan kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla: napauta .

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa MUSIC napauta .

Ohittaaksesi edellisen kappaleen (musiikkia suoratoistettaessa) tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla: napauta kaksi kertaa.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa MUSIC napauta .

Selataksesi kappaleita eteenpäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen tee
jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla:

a. Napauta ja . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin jokaisesta kappaleesta.

b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta tai käytä ääniohjausta.

● SmartSet-sovelluksella:

a. Ikkunassa MUSIC, kohdassa MUSIC SCAN, napauta . Selaus eteenpäin toistaa muutaman sekunnin
jokaisesta kappaleesta.

b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa MUSIC, kohdassa MUSIC SCAN, napauta .

c. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, napauta tai käytä ääniohjausta.

Selataksesi kappaleita taaksepäin (musiikkia suoratoistettaessa) ja toistaaksesi halutun kappaleen:

● SmartSet-sovelluksella:

a. Ikkunassa MUSIC, kohdassa MUSIC SCAN, napauta . Selaus taaksepäin toistaa muutaman sekunnin
jokaisesta kappaleesta.

b. Kun kuulet kappaleen, jonka haluat toistaa, ikkunassa MUSIC, kohdassa MUSIC SCAN, napauta .
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5.1.7.1 ÄÄNILÄHTEEN VAIHTAMINEN

Jos pariksi on liitetty kaksi A2DP-äänilähdettä, FREECOM 1 käyttää äänilähdettä, josta viimeksi toistit musiikkia.

Äänilähteen vaihtaminen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso Musiikin kuuntelu on page 17).

2. Aloita musiikin (A2DP) toisto toisesta laitteesta (katso Musiikin kuuntelu on page 17).

FREECOM 1 muistaa automaattisesti laitteen, josta on viimeksi toistettu.
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6. VIANHAKU
6.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos FREECOM 1 lakkaa vastaamasta, nollaa se joko:

● Katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudestaan (katso Laitteen kytkeminen päälle/pois on page 6).

● Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 1:n USB-liittimeen 30 sekunnin
ajaksi.

6.2 PARILIITOKSEN POISTO

Tämä toiminto poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet.

Pariliitoksen poisto:

● Paina ja 5 sekunnin ajan.

6.3 PALAUTA TEHDASASETUKSET

Tämä toiminto poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet sekä asetukset.

Tehdasasetuksien palautus laitteessa: tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla:

a. Aseta FREECOM 1 valmiustilaan (katso FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 22).

b. Paina yhtä aikaa + + 5 sekunnin ajan

● SmartSet-sovelluksella:

a. Aseta FREECOM 1 valmiustilaan (katso FREECOM 1:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 22).

b. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

c. Napauta Settings.

d. Napauta Reset to Factory.

6.4 UKK

Lisää vastauksia yleisiin ongelmatilanteisiin: katso www.cardosystems.com/faqs.
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7. TUKI
Lisätietoja:

: www.cardosystems.com

* support@cardosystems.com

(USA ja Kanada: 1-800-488-0363/ Kansainvälinen: +49 89 450 36819

Monikansallisia sähköisen kaupan yrityksiä ja verkkohuutokauppasivustoja ei ole valtuutettu myymään Cardo-
tuotteita ja osto sellaisesta tapahtuu omalla vastuulla. Takuun ja asiakaspalvelun saamiseksi sinun on esitettävä
alkuperäinen ostotosite valtuutetulta Cardo-myyjältä.

Pohjois-Amerikasta maahan tuodut tuotteet on myös huollettava USA:ssa.
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8. SANASTO
Termi/Lyhenne Kuvaus

A2DP Advanced Audio Distribution Profile (musiikille). Protokolla musiikin toistoon
Bluetoothilla.

AGC:n herkkyys AGC (äänenvoimakkuuden automaattinen vahvistus) säätää automaattisesti
äänenvoimakkuutta ulkomelun ja ajonopeuden mukaan.

Kieli Ääniviestien kieli.

Puheohjauksen herkkyys Säätää mikrofonin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana.

Laite FREECOM 1 -laite.

Laite Matkapuhelin, navigointilaite tai musiikkisoitin.
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APPENDIX A. FREECOM 1:N TILAT JA TAPAHTUMAT - LED-
MERKKIVALOT
FREECOM 1:llä on erilaisia toimintatiloja. Jokaisessa tilassa on joukko erilaisia toimintoja käyttöösi. Esimerkiksi musiikkia
toistettaessa FREECOM 1 on musiikin toistotilassa ja kytkee siihen liittyvät toiminnot käyttöön, kuten siirtyminen
seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

”Tapahtumat” syntyvät käyttäessäsi jotakin toimintoa ja kun FREECOM 1 vastaa. Esimerkiksi musiikin kuuntelun
kytkeminen on ”tapahtuma”.

FREECOM 1:n käytössä oleva tila ilmaistaan laitteen LEDeillä. Kuulet myös ääniviestit laitteestasi tilan vaihtuessa ja
tapahtumista.

Seuraavassa taulukossa ovat LEDien tilat eri tiloissa ja tapahtumissa akun varaustilan mukaan.

LED Vilkkuu Akun varaustila Tila tai tapahtuma

Sininen Nopea (3 kertaa) Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataa

● Virta päälle

Sininen Hidas (toistuu 3 sekunnin välein) Normaali ● Valmiustila

Sininen Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein) Normaali ● Tuleva/lähtevä puhelu
(matkapuhelu)

● Audio aktiivinen (A2DP, GPS,
Toiminto/Asetusvalikko)

Off Off Normaali
Akun varaustila
alhainen

● Off

Violetti 2 sekunnin ajan Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataa

● Matkapuhelimen pariliitos onnistui
● Matkapuhelin yhdistetty

Violetti Hidas (5 kertaa) Normaali
Akun varaustila
alhainen

● Pariliitoksen poisto

Violetti/punainen Violetti 2 kertaa hitaasti ja punainen
palaa

Lataaminen ● Tuleva/lähtevä puhelu
(matkapuhelu)

● Audio aktiivinen (A2DP, GPS,
Toiminto/Asetusvalikko)

Violetti/punainen Hidas violetti ja punainen (toistuu) Lataaminen ● Valmiustila

Punainen Hidas 2 kertaa (toistuu 3 sekunnin välein) Akun varaustila
alhainen

● Tuleva/lähtevä puhelu
(matkapuhelu)

● Audio aktiivinen (A2DP, GPS,
Toiminto/Asetusvalikko)

Punainen Nopea (toistuu hitaasti, 3 sekunnin välein) Akun varaustila
alhainen

● Valmiustila

Punainen Nopea (3 kertaa) Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataa

● Virta pois

Punainen Pysyy päällä Lataaminen ● Virta pois
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LED Vilkkuu Akun varaustila Tila tai tapahtuma

Punainen/sininen Vaihtelee nopeasti Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataaminen

● Liittää pariksi matkapuhelinta 1

Punainen/sininen Vaihtelee hitaasti Normaali
Akun varaustila
alhainen

● Liittää pariksi GPS:ää 1

Punainen/vihreä Vaihtelee nopeasti Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataaminen

● Liittää pariksi matkapuhelinta 2

Punainen/vihreä Vaihtelee hitaasti Normaali,
Akun varaustila
alhainen

● Liittää pariksi GPS:ää 2

© 2017 Cardo Systems.

Kaikki oikeudet pidätetään. Cardo, Cardo-logo ja muut Cardo-merkit ovat Cardon omaisuutta ja voivat olla
rekisteröityjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Cardo Systems ei vastaa mahdollisista virheistä
tässä asiakirjassa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitteen paino on 35 g (1.2 oz).
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