


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

Tämä on FREECOM 2:n käyttöohjeen versio 1.0. Löydät uusimman version käyttöohjeesta omalla kielelläsi ja erilaisia
oppaita osoitteesta cardosystems.com/product-manuals/.
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1. JOHDANTO
Kiitos, kun valitsit Cardo FREECOM 2 Bluetooth® -viestintä- ja viihdejärjestelmän moottoripyöräilykypäriin.

Tämä käyttöohje kuvaa FREECOM 2:n toiminnot ja niiden käytön.

Toivomme Sinulle upeaa FREECOM 2 -kokemusta ja toivomme Sinun kirjoittavan meille osoitteeseen
support@cardosystems.com, jos Sinulla on mitä tahansa kysyttävää, ehdotuksia tai kommentteja.

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

Lataa FREECOM 2:n akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

FREECOM 2:n lataaminen:

1. Yhdistä tietokone tai laturi mukana toimitetulla USB-kaapelilla FREECOM 2: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 2:EESI

3.2 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS

FREECOM 2:n kytkeminen päälle:

● Paina ja 1 sekunnin ajan. Kaiuttimesta kuuluu nouseva ääni ja ääniviesti "Hello FREECOM 2".

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu sinisenä kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 2:n virta on päällä.

FREECOM 2:n kytkeminen pois päältä:

● Napauta ja .

Akun varaustilasta riippumatta LED vilkkuu punaisena kolme kertaa, vahvistaen että FREECOM 2:n virta
katkaistaan. Kaiuttimesta kuuluu laskeva ääni ja ääniviesti ”Goodbye”.

Laitteen liittäminen laturiin kytkee sen virran pois päältä.

3.3 ERI TAPOJA KÄYTTÄÄ FREECOM 2:TA

Voit käyttää eri toimintoja seuraavilla tavoilla:

● Painamalla laitteen painikkeita ja niiden yhdistelmiä.

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

● Ääniavustetun valikon kautta yhdessä laitteen painikkeiden. tai ääniohjauksen (VOX) kanssa. VOX on FREECOM 2:n
kädet vapaana -puheohjaus. Voit sanoa sanan tai lauseen äänekkäästi, kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun
toiminnon, ja FREECOM 2 suorittaa sen. Voit myös säätää mikrofonin herkkyyttä puheohjauksessa, katso FREECOM
2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella on page 13

LEDit, äänimerkit ja ääniviestit opastavat FREECOM 2:n toimintojen käytössä, kuten kuvattuna kohdassa FREECOM 2:n
Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 33.

Tämä käyttöohje kuvaa kunkin toiminnan sopivimmat käyttötavat.

3.4 PERUSTOIMINNOT

Lisää nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

● Napauta .

Äänenvoimakkuus kasvaa jokaisella painalluksella maksimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.
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Pienennä nykyisen äänilähteen äänenvoimakkuutta:

● Napauta .

Äänenvoimakkuus pienenee jokaisella painalluksella minimivoimakkuuteen saakka, jonka ilmaisee merkkiääni.

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 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella on page 13.

3.5 LAITTEESI LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-LAITTEISIIN

FREECOM 2-laitteessasi on kaksi Bluetooth-kanavaa liitettäväksi Bluetooth-laitteisiin kuten matkapuhelimiin, GPS-
laitteisiin ja Bluetooth-musiikkisoittimiin A2DP:llä.

Yhdistääksesi FREECOM 2:n Bluetooth-laitteeseen sinun on ensin liitettävä ne pariksi valmiustilassa (katso
FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 33). Kerran pariksi liitettynä ne tunnistavat toisensa aina
ollessaan kantoalueella.

3.5.1 PARILIITOS LAITTEEN PAINIKKEILLA

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 2. 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 2. 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 2:n kanssa, aseta niistä toinen oletukseksi
puheluiden soittamista varten (katso Oletusmatkapuhelimen valinta on page 21).

● 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.

Kaikkien Bluetooth-laitteiden pariliitoksien poistaminen poistaa myös kaikki Bluetooth-puheyhteyspariliitokset.

3.5.2 PARILIITOS ÄÄNIAVUSTETUN VALIKON AVULLA

FREECOM 2:n liittäminen pariksi laitteiden kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Napauta ja .

2. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta tai käytä ääniohjausta.

3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun kohdan, napauta tai käytä ääniohjausta.

● Poistaaksesi kaikki Bluetooth-pariliitokset valitse valikosta kohta "Reset Mobiles and GPS Pairing".

3.6 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS

FREECOM 2 mahdollistaa täysduplex-puheyhteyden Bluetoothilla toisen motoristin kanssa Cardo- ja muihin kuin
Cardo-laitteisiin.

Yhdistääksesi laitteesi toisen kanssa Bluetooth-puheyhteydellä niiden kanavat on ensin liitettävä pareiksi.

● Kanavan liittäminen pariksi korvaa aiemmin samalle kanavalle pariksi liitetyn laitteen uudella.

● Jos olet ostanut FREECOM 2 MultiSetin, pakkauksessa on kaksi tehtaalla pariksi liitettyä laitetta.

● FREECOM 2:si on yhteensopiva useimpien Cardo-mallien kanssa Bluetooth-puheyhteydellä. Se on lisäksi
yhteensopiva Schuberth SRC-System™:in kanssa.
Tietoja FREECOM 2:n liittämisestä pariksi ja käyttämisestä muiden Cardo-laitteiden kanssa: katso
www.cardosystems.com/freecomcompatibility.

3.6.1 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS MUIHIN CARDO-LAITTEISIIN

Laitteesi liittäminen pariksi Cardo-laitteiden kanssa laitteen painikkeilla:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Paina oman laitteesi painiketta 5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena.
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3. Aktivoi Bluetooth-puheyhteyden pariliitostila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje
osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/).

4. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

● Peruuta pariliitosprosessi painamalla 2 sekunnin ajan. LEDin vilkkuminen loppuu.

● Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.

● Kaikkien Bluetooth-puheyhteyspariliitosten nollaamiseksi Bluetooth-pariliitostilassa:

● Paina ja 2 sekunnin ajan. LED vilkkuu hitaasti violettina 5 kertaa, vahvistaen pariliitoksien poiston.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi Cardo-laitteiden kanssa smartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

2. Napauta Bluetooth.

3. Kohdassa Riders napauta Add (tai Change jos haluat vaihtaa kanavan pariliitoksen toiseen laitteeseen) ja seuraa
näyttöön tulevia valikoita.

4. Aktivoi Bluetooth-puheyhteystila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje osoitteessa
cardosystems.com/product-manuals/).

5. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

● Poistaaksesi kaikki Bluetooth-puheyhteyden pariliitokset napauta Delete all.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi Cardo-laitteiden kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Napauta ja .

3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta tai käytä ääniohjausta.

4. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Pair Intercom", napauta tai käytä ääniohjausta.

5. Aktivoi Bluetooth-puheyhteyden pariliitostila toisessa Cardo-laitteessa (katso toisen Cardo-laitteen käyttöohje
osoitteessa cardosystems.com/product-manuals/).

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

3.6.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN PARILIITOS MUIHIN KUIN CARDO-LAITTEISIIN

Cardo-yhdyskäytävä mahdollistaa Cardo-laitteiden liittämisen pariksi Bluetoothilla muiden valmistajien laitteiden
kanssa.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa laitteen painikkeilla:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Paina oman laitteesi painiketta 5 sekunnin ajan. LED vilkkuu punaisena.

3. Napauta aktivoidaksesi Cardo-yhdyskäytävän. LED vilkkuu punaisena ja sinisenä.

4. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).
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5. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.

● Peruuta pariliitosprosessi painamalla 2 sekunnin ajan. LEDin vilkkuminen loppuu.

● Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, laite palautuu valmiustilaan.

● Kaikkien Bluetooth-puheyhteyspariliitosten nollaamiseksi Bluetooth-pariliitostilassa:

● Paina ja 2 sekunnin ajan. LED vilkkuu hitaasti violettina 5 kertaa, vahvistaen pariliitoksien poiston.

FREECOM 2:n liittäminen pariksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa SmartSet-sovelluksella:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

3. Napauta Bluetooth.

4. Kohdassa Riders napauta Add (tai Change jos haluat vaihtaa kanavan pariliitoksen toiseen laitteeseen) ja seuraa
näyttöön tulevia valikoita.

5. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).

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

FREECOM 2:n liittäminen pariksi muun kuin Cardo-laitteen kanssa ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Napauta ja .

3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features", napauta tai käytä ääniohjausta.

4. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Pair Cardo Gateway", napauta tai käytä ääniohjausta.

5. Muussa kuin Cardo-laitteessa aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-pariliitostila (katso laitteen käyttöohje).

6. Laite vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja LED vilkkuu violettina 2 sekunnin ajan.
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4. ENNEN AJOON LÄHTÖÄ
Saat parhaan hyödyn FREECOM 2:stä säätämällä laitteesi asetukset omien toiveidesi mukaisiksi, käyttäen jompaa
kumpaa seuraavista menetelmistä:

● SmartSet-sovellus iOS:lle / Androidille (katso FREECOM 2:n asetukset SmartSet-sovelluksella on page 13).

● Cardo Community Windows / Mac -tietokoneelle – minimivaatimukset: Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (katso
FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa on page 17).

● Laitteen painikkeet.

● Ääniasetusvalikko laitteessasi.

Cardo suosittelee säätöjen ja asetusten tekemistä ennen käyttöönottoa.

Kohde Oletusarvo Kuvaus
SmartSet-
sovellus

(iOS/Android)

Cardo
Community

Ääniasetusvalikko

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 ü

Audion järjestys
(A2DP/Bluetooth-puheyhteys)

Bluetooth-
puheyhteys

Kaiuttimista kuuluvien
äänilähteiden
tärkeysjärjestys. Joko
puheyhteys ei keskeytä
musiikkia tai
päinvastoin.

ü 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 û

Bluetooth-lempinimi FREECOM 2 Nimi, joka näkyy
puhelimessasi
pariliitoksen
yhteydessä ja SmartSet-
sovelluksessa.

ü ü û
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Kohde Oletusarvo Kuvaus
SmartSet-
sovellus

(iOS/Android)

Cardo
Community

Ääniasetusvalikko

Click-to-Link -asetukset
(päälle/pois)

Päälle Spontaani tapa avata 1-
1 -puheyhteys muun
Cardo-
matkustajan/kuljettajan
kanssa ilman
pariliitosta.

ü ü ü

Lataa uusin
laiteohjelmistopäivitys

Ei ole Pysy ajan tasalla
lataamalla
ohjelmistopäivitykset
aina uuden version
ollessa saatavana
(katso FREECOM 2:n
asetukset Cardo
Communityssa on page
18.

û ü û

FM-kaista Alueesi
mukaan

Jos olet Japanissa,
valitse Japan. Muussa
tapauksessa valitse
Worldwide.

ü ü û

Kieli Alueesi
mukaan

Ääniviestien ja
ääniavustettujen
valikoiden kieli (katso
"Puhutut tilatiedotteet”
alla).

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

ü ü ü

Matkapuhelimen prioriteetti Matkapuhelin
1

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

ü û û

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 ü
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Kohde Oletusarvo Kuvaus
SmartSet-
sovellus

(iOS/Android)

Cardo
Community

Ääniasetusvalikko

RDS (päälle/pois) Pois RDS:n ansiosta radio
vaihtaa automaattisesti
kuuntelemasi FM-
aseman
voimakkaimmalle
taajuudelle, kun
ensimmäinen asema
heikkenee liikaa.

ü ü ü

Aseta pikavalintanumerot Tyhjä Tallennetut numerot
automaattista valintaa
varten.

ü û

Tallenna 6 FM-radioasemaa 107,5 Tallennetut FM-
radioasemat.

ü ü û

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

ü ü ü

VOX:n aktivointi (päälle/pois) Päälle Kytkee päälle eräiden
toimintojen kädet
vapaana -
puheohjauksen.

ü 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 ü

AGC:n ja VOX:in 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 2:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Voit säätää FREECOM 2: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 2:N PERUSASETUKSIEN SÄÄTÖ SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Säädä FREECOM 2: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 2:n asetuksia:

● - FREECOM 2: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 Click-to-link.

● Kytke päälle/pois Puheyhteydestä puhelimeen.
● Kytke päälle/pois Rinnakkainen audion suoratoisto.
● Aseta A2DP/puheyhteyden tärkeysjärjestys (A2DP tai puheyhteys).
● Aseta FM-kaistan alue (Worldwide tai Japani).

Palauta tehdasasetukset ● Palauttaa laitteen tehdasasetukset.
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● - hallinnoi laitteita ja matkustajia/lähellä olevia kuljettajia.

● - asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle äänilähteelle (matkapuhelin , puheyhteys, musiikki,
FM, ääniviestit, rinnakkainen audion suoratoisto).

● - SmartSet-sovelluksen asetukset ja tietoja.

● - UKK, sähköposti Cardo TUKI, PALAUTE.

4.1.2 FM-RADION ASETUKSET

FREECOM 2 sisältää sisäisen FM-radion kuudella esivalinnalla ja RDS-järjestelmällä, jotka kuvataan seuraavissa
kappaleissa.

4.1.2.1 FM-TAAJUUSALUEEN ASETTAMINEN

FM-taajuusalue on oletuksena asetettu arvoon Worldwide. Japanissa on vaihdettava FM-taajuusalue.

FM-taajuusalueen asettaminen:

1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta :

2. Napauta .

3. Kohdassa FEATURES vieritä kohtaan FM Band Region ja napauta Worldwide tai Japan tarpeen mukaan.

4.1.2.2 FM-RADION ASETUKSET KÄSIVALINNALLA

Voit tallentaa FM-radion esivalinta-asemat käsin tai automaattihaulla (katso FM-radion asetukset automaattivirityksellä
on page 16).
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Tallentaaksesi kuusi asemaa FM-radion esivalintaan käsin:

1. Koti-ikkunassa napauta FM.

2. Paina halutun muistipaikan painiketta, kunnes näyttöön tulee:

3. Syötä FM-aseman taajuus ja napauta OK.

4. Poistaaksesi aseman esivalinnasta napauta DELETE.

● Esivalinnassa 1 olevaa radioasemaa ei voi poistaa.
● Asemahaun aikana ohitetaan esivalinnasta poistetut asemat. Asemahaku siirtyy automaattisesti seuraavan

esivalinnan asemalle. Lisätietoja: katso FM-radion kuunteleminen on page 26.

4.1.2.3 FM-RADION ASETUKSET AUTOMAATTIVIRITYKSELLÄ

Voit tallentaa FREECOM 2:n FM-radion esivalinnat automaattivirityksellä, joka automaattisesti etsii asemat ja tallentaa ne
tilapäisesti.
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Kuuden FM-radion esivalinta-aseman tallentamiseksi tilapäisesti automaattivirityksellä:

1. Koti-ikkunassa napauta FM.

2. Paina . Esivalintoihin tallennetaan FM-asemat, joiden signaalit ovat voimakkaimmat.

4.1.2.4 FM-RADION RDS:N ASETUKSET SMARTSET-SOVELLUKSELLA

RDS:n ansiosta FM-radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman voimakkaimmalle taajuudelle, kun
ensimmäinen asema heikkenee liikaa.

Kytke RDS päälle/pois:

1. Koti-ikkunassa napauta FM.

2. Napauta . RDS on kytketty päälle/pois.

4.2 FREECOM 2:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Voit säätää FREECOM 2: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
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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 2:N ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Säädä FREECOM 2: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.

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 2:een uusimmat
ominaisuudet.
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4.2.3 FM-RADION ASETUKSET CARDO COMMUNITYSSA

Tallentaaksesi kuusi asemaa FM-radion esivalintaan Cardo Communitya käyttäen:

1. Vieritä alas osaan FM RADIO PRESETS.

2. FM-kaistalla:

● Jos olet Japanissa, valitse Japan.

● Muussa tapauksessa valitse Worldwide.

3. Esivalitun aseman kohdalla, jota haluat muokata, napsauta .

4. Syötä FM-aseman taajuus ja paina Enter.

Voit muuttaa tallennettua taajuutta myös taajuuskaistan sinisillä nuolilla vasemmalle ja oikealle.

5. Poistaaksesi aseman esivalinnasta napauta .

Esivalinnassa 1 olevaa radioasemaa ei voi poistaa.

4.3 FREECOM 2:N ASETUKSET ÄÄNIASETUSVALIKON KAUTTA

Voit säätää FREECOM 2:n asetukset ääniasetusvalikon kautta joko laitteen painikkeilla tai VOX-puheohjauksella.

FREECOM 2:n asetukset ääniasetusvalikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Paina ja 2 sekunnin ajan.

3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun toiminnon ("Language", "A2DP Audio Priority", "Spoken Status
Announcements", "Click-to-Link", "AGC", "RDS", "VOX Sensitivity", "VOX", "Parallel Audio Streaming"), napauta

tai käytä puheohjausta valitaksesi.

4.4 RINNAKKAISEN AUDION SUORATOISTON KÄYTTÄMINEN

Rinnakkaisella audion suoratoistolla voit kuulla GPS-opasteet matkapuhelun tai Bluetooth-puheyhteyden aikana, tai
kuunnellessasi muita äänilähteitä kuten musiikkia tai FM-radiota.
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Tiettyjen iOS-laitteiden yhteydessä voi esiintyä rajoituksia.

FREECOM 2 asettaa eri äänilähteet joko etualalle (äänenvoimakkuus säilyy) tai taustalle (äänenvoimakkuus alenee)
seuraavan taulukon mukaan:

Matkapuhelin 1/2 GPS Puheyhteys 1 Puheyhteys 2 Musiikki FM-radio

Etualalla Etualalla

Etualalla1 Etualalla1

Etualalla Etualalla

Etualalla Taustalla

Etualalla Taustalla

Etualalla Taustalla

Etualalla Taustalla

Etualalla2

Etualalla3

1Jos lisäät puheyhteyden matkapuheluun luoden neuvottelun, molempien äänilähteiden voimakkuus on sama.

2Jos toistat vain musiikkia, musiikin äänenvoimakkuus ei alene.

3Jos toistat vain FM-radiota, FM-radion äänenvoimakkuus ei alene.

Joissakin tapauksissa audion rinnakkainen suoratoisto ei toimi oikein johtuen liitetyn laitteen rajoituksista
(musiikkisoitin tai navigaattori). Lisätietoja: katso UKK on page 30.

Et voi käyttää musiikin jakamista audiona matkustajan kanssa rinnakkaisen audion suoratoiston aikana.

Rinnakkaisen audion suoratoiston asetukset:

● SmartSet-sovellus - katso FREECOM 2:n perusasetuksien säätö SmartSet-sovelluksella on page 13.

● Cardo Community - katso FREECOM 2:n asetukset Cardo Communityssa on page 18.

4.5 ÄÄNILÄHTEIDEN TÄRKEYSJÄRJESTYS

Jos Rinnakkainen audion suoratoisto on pois päältä, FREECOM 2 ohjaa kaiuttimista kuulemiasi äänilähteitä seuraavan
tärkeysjärjestyksen mukaan.

Tärkeys Äänilähde

Tärkeämpi

↑

Vähemmän tärkeä

Matkapuhelin, navigaattori
Puheyhteys ( Click-to-Link) tai musiikki1

Musiikki tai puheyhteys (Click-to-Link)2

FM-radio

1Kun puheyhteys on asetettu tärkeimmäksi, et kuule navigointisovellusta tai tekstiviestejä puhelimestasi
puheyhteyden aikana.

2Kun A2DP (musiikki) on asetettu tärkeimmäksi, puheyhteys on pois päältä musiikkia kuunneltaessa (A2DP:llä). Sinua
puheyhteydellä kutsuva matkustaja/lähellä oleva motoristi kuulee äänen, joka ilmaisee sinun olevan varattu.

● Kaikilla puheyhteystiloilla on sama tärkeys - muut puheyhteydet eivät keskeytä auki olevaa puheyhteyttä.
● Bluetooth-puheyhteyden ja Click-to-Link -puheyhteyden tärkeys on sama, joten Click-to-Link ei keskeytä

avoinna olevaa puheyhteyttä ja päinvastoin.
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4.6 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.

4.7 AKUN VARAUSTILAN TARKASTAMINEN SMARTSET-SOVELLUKSELLA

Akun tila matkapuhelimessasi

Jos asensit SmartSet-sovelluksen matkapuhelimeesi, laitteen akun ilmaisin näkyy SmartSet-sovelluksen oikeassa
alakulmassa, samoin viestipalkki.

Jos FREEDOM 2: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 2: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.

Puhelun soittaminen ääniavustetun valikon kautta:

1. Aseta laite valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

2. Napauta ja .

3. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa halutun kohdan ("Voice Dial", "Redial" tai "Speed Dial"), napauta tai käytä

ääniohjausta.

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.

Puhelun hylkääminen ääniohjauksella:

● Ole hiljaa 30 sekunnin ajan.

5.1.4 PUHELUN PÄÄTTÄMINEN

Puhelun päättäminen laitteen painikkeilla:

● Napauta .
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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 2 voi vaihtaa kahden laitteeseen liitetyn matkapuhelimen auki olevien puheluiden välillä.

Vaihtaaksesi kahden matkapuhelimen puheluiden välillä laitteen painikkeilla:

● Napauta kaksi kertaa.

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 .

5.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYKSIEN LUOMINEN JA VASTAAMINEN.

● Bluetooth-puheyhteyksien avaamiseksi ja vastaamiseksi sinun on ensin liitettävä laitteet pariksi, katso
Bluetooth-puheyhteyden pariliitos on page 8.

5.2.1 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN LUOMINEN

Aloittaaksesi puheyhteyden matkustajan/kuljettajan kanssa tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla, napauta .

● Käytä puheohjausta.

● SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa INTERCOM napauta kanavaa A.

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Call Intercom", napauta tai käytä ääniohjausta.

Päättääksesi Bluetooth-puheyhteyden tee jokin seuraavista:

● Bluetooth-puheyhteyden päättämiseksi napauta .

● SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa INTERCOM napauta A END.

Jos avasit Bluetooth-puheyhteyden käyttäen ääniohjausta ja olet hiljaa vähintään 30 sekunnin ajan, puheyhteys
päättyy.

5.2.2 BLUETOOTH-PUHEYHTEYKSIIN VASTAAMINEN

● Jos toinen pariksi liitetty laite pyytää Bluetooth-puheyhteyttä, puheyhteys avautuu välittömästi.

● Bluetooth-puheyhteydet pariksi liittämättömistä laitteista: katso Click-to-Link -puheyhteydet on page 24.

5.2.3 NEUVOTTELUPUHELU MATKAPUHELIMEN / BLUETOOTH-PUHEYHTEYDELLÄ

Voit luoda neuvottelupuhelun matkapuhelun ja Bluetooth-puheyhteyden välille.
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Lisää Bluetooth-puheyhteys avoinna olevaan matkapuheluun:

● Lisää matkustaja/lähellä oleva kuljettaja puheluun napauttamalla .

Erota Bluetooth-neuvottelupuheyhteys matkapuhelusta jollakin seuraavista tavoista:

● Aktiivisen Bluetooth-puheyhteyden päättämiseksi paina 2 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella: Ikkunassa INTERCOM erota haluttu kanava.

Erotettuasi Bluetooth-puheyhteyden voit jatkaa matkapuhelua. Vastaavasti, jos erotat ensin matkapuhelun, voit
jatkaa puhumista Bluetooth-puheyhteydellä.

5.2.4 BLUETOOTH-PUHEYHTEYDEN VARATTU-SIGNAALI

Varattu-ääni kuuluu, jos yrität avata Bluetooth-puheyhteyttä, kun matkustaja/lähellä oleva kuljettaja on puhelimessa.

5.2.5 CLICK-TO-LINK -PUHEYHTEYDET

Click-to-Link on spontaani tapa avata 1-1 -puheyhteys lähellä olevien motoristien kanssa ilman pariliitosta.

● Jos lähellä on muita Cardo-käyttäjiä, seuraava Click-to-Link -yhteyspyyntösi saattaa kytkeytyä satunnaisesti
kehen tahansa heistä.

● Tulevien Click-to-Link-kutsujen välttämiseksi kytke Click-to-Link pois päältä (katso Ennen ajoon lähtöä on page
11).

Click-to-Link -yhteyspyynnön lähettäminen SmartSet-sovelluksen kautta:

1. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta IPuheyhteys.

2. Napauta CLICK TO LINK.

Click-to-Link -yhteyden lopetus laitteen painikkeilla:

● Napauta .

Click-to-Link -yhteyden hyväksyminen laitteen painikkeilla:

● Napauta .

Click-to-Link -yhteyden hylkääminen laitteen painikkeilla:

● Paina 2 sekunnin ajan.

Hyväksy Click-to-Link -yhteys VOX:lla:

● Sano jotakin kovalla äänellä.

5.3 MUSIIKIN JA RADION KUUNTELU

5.3.1 MUSIIKIN KUUNTELU

Suoratoiston aloittamiseksi pariksi liitetystä laitteesta tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla: napauta .

● SmartSet-sovelluksella: napauta MUSIC.

● Ääniavustetun valikon avulla:
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a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Music On", napauta tai käytä ääniohjausta.

Pysäytä musiikin suoratoisto:

● Laitteen painikkeilla: paina 2 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa MUSIC napauta .

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Music Off", napauta tai käytä ääniohjausta.

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 .

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Scan Tracks Up", napauta tai käytä ääniohjausta.

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.

25



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

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa "Scan Tracks Down”, napauta

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

5.3.1.1 ÄÄNILÄHTEEN VAIHTAMINEN

Jos pariksi on liitetty kaksi A2DP-äänilähdettä, FREECOM 2 käyttää äänilähdettä, josta viimeksi toistit musiikkia.

Äänilähteen vaihtaminen:

1. Pysäytä musiikin (A2DP) toisto nykyisestä laitteesta (katso Musiikin kuuntelu on page 24).

2. Aloita musiikin (A2DP) toisto toisesta laitteesta (katso Musiikin kuuntelu on page 24).

FREECOM 2 muistaa automaattisesti laitteen, josta on viimeksi toistettu.

5.3.2 FM-RADION KUUNTELEMINEN

Kytke FM-radio päälle seuraavasti:

Kytkiessäsi FM-radion päälle viimeksi kuunnellun aseman toisto jatkuu.

● Laitteen painikkeilla: napauta kaksi kertaa.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa FM napauta ON/OFF.

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Radio On", napauta tai käytä ääniohjausta.

Kytke FM-radio pois seuraavasti:

● Laitteen painikkeilla: paina 2 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa FM napauta painiketta On/Off.

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Radio Off", napauta tai käytä ääniohjausta.

Muun esivalinta-aseman toistaminen:

● Laitteen painikkeilla seuraavasti:

● napauta : seuraava esivalinta

● napauta kaksi kertaa: edellinen esivalinta

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa FM napauta haluttua esivalintaa.
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Seuraavan aseman hakemiseksi:

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa FM jokin seuraavista:

● napauta .

● napauta .

Selaa saatavana olevia asemia ja valitse niistä haluttu:

● Laitteen painikkeilla:

a. Napauta ja . FM-radio toistaa kutakin löytämäänsä asemaa muutaman sekunnin.

b. Kun kuulet aseman, jonka haluat valita, napauta tai käytä ääniohjausta.

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Scan Stations Up", napauta tai käytä ääniohjausta.

Haetun aseman tallentamiseksi aktiiviseen esivalintapaikkaan:

● Laitteen painikkeilla: napauta 20 sekunnin kuluessa haun pysäyttämisen jälkeen.

Tallentaaksesi kaikki esivalinnat tehokkaasti Cardo Communityn avulla katso FM-radion asetukset Cardo
Communityssa on page 19.

Tallentaaksesi kaikki esivalinnat tehokkaasti SmartSet-sovelluksen avulla katso FM-radion asetukset käsivalinnalla on
page 15.

Uusien FM-esivalinta-asemien tilapäinen tallennus automaattivirityksellä

Voit tallentaa tilapäisesti uudet FM-radioasemat esivalintoihin automaattivirityksellä ja palauttaa alkuperäiset
halutessasi.

Uusien asemien tallennus esivalintoihin tilapäisesti (automaattivirityksellä):

● Laitteen painikkeilla: paina 5 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella: ikkunassa FM napauta .

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Auto Scan 6 Stations", napauta tai käytä ääniohjausta.

Alkuperäisten esivalintojen palauttaminen (automaattivirityksen jälkeen):

● Laitteen painikkeilla: katkaise laitteen virta ja kytke uudelleen päälle.
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5.3.3 MUSIIKIN JA RADION JAKAMINEN

Voit jakaa musiikin ja FM-radion matkustajan kanssa.

● Musiikki ja radio voidaan jakaa vain yhden matkustajan/kuljettajan kanssa.

● Bluetooth-puheyhteydet on estetty musiikin jakamisen aikana.

● FM-radion jakaminen avaa Bluetooth-puheyhteyden automaattisesti.

● Musiikin jakamisen aikana et voi käyttää Bluetooth-puheyhteyttä.

● Jos liitit laitteesi pariksi kahteen matkapuhelimeen, musiikki jaetaan puhelimesta, jolla viimeksi kuuntelit
musiikkia.

● FM-radiota jaettaessa kumpikin matkustaja/kuljettaja voi vaihtaa asemaa, kun Bluetooth-puheyhteys on
avoinna.

● Kun lopetat FM-radion jakamisen, Bluetooth-puheyhteys pysyy auki ja FM-radio kuuluu itsenäisesti kunkin
matkustajan/kuljettajan laitteissa.

● Kun lopetat musiikin jakamisen, musiikin toisto jatkuu vain sinun laitteessasi.

Jakamisen aloittamiseksi/lopettamiseksi tee jokin seuraavista:

● Laitteen painikkeilla:

a. Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

b. Aloita musiikin toisto tai FM-radio.

c. Paina 2 sekunnin ajan.

d. Lopettaaksesi jakamisen paina 2 sekunnin ajan.

● SmartSet-sovelluksella:

a. Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

b. Aloita musiikin toisto tai FM-radio.

c. Joko:

● ikkunassa MUSIC napauta .

tai

● ikkunassa FM napauta .

d. Jakamisen lopettamiseksi paina:

● ikkunassa MUSIC napauta .

tai

● ikkunassa FM napauta .

● Ääniavustetun valikon käyttämiseksi (vain kanavalla A):

a. Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (LED vilkkuu hitaasti).

b. Aloita musiikin toisto tai FM-radio.
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c. Napauta ja .

d. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan:

● "Start Music Sharing", napauta tai käytä ääniohjausta.

tai

● "Start Radio Sharing", napauta tai käytä ääniohjausta.

e. Jakamisen lopettamiseksi tee jokin seuraavista:

● FM-radio - napauta . Bluetooth-puheyhteys päättyy.

● FM-radio tai musiikki - paina 2 sekunnin ajan. Jos FM-radio jaettiin, Bluetooth-puheyhteys pysyy

auki.
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6. VIANHAKU
6.1 PEHMEÄ NOLLAUS

Jos FREECOM 2 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 2: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 2 valmiustilaan (katso FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 33).

b. Paina yhtä aikaa + + 5 sekunnin ajan

● SmartSet-sovelluksella:

a. Aseta FREECOM 2 valmiustilaan (katso FREECOM 2:n Tilat ja tapahtumat - LED-merkkivalot on page 33).

b. Avaa SmartSet-sovellus ja napauta .

c. Napauta Settings.

d. Napauta Reset to Factory.

● Ääniavustetun valikon avulla:

a. Napauta ja .

b. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Advanced Features Menu", napauta tai käytä ääniohjausta.

c. Kun ääniavustettu valikko saavuttaa kohdan "Reset to Factory Settings", napauta tai käytä ääniohjausta.

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.

Click-to-Link Spontaani tapa avata 1-1 -puheyhteys muun Cardo-matkustajan/lähellä
olevan kuljettajan kanssa ilman pariliitosta.

IC Puheyhteys.

Kieli Äänitiedotteiden ja ääniavustettujen valikoiden kieli.

RDS RDS:n ansiosta radio vaihtaa automaattisesti kuuntelemasi FM-aseman
voimakkaimmalle taajuudelle, kun ensimmäinen asema heikkenee liikaa.

VOX Puheohjaus (sanomalla sanan tai fraasin äänekkäästi) tiettyjen toimintojen
ohjaamiseen ilman käsiä.

Puheohjauksen herkkyys Säätää mikrofonin herkkyyden puheohjaukselle ajon aikana.

Laite FREECOM 2 -laite.

Laite Matkapuhelin, navigointilaite tai musiikkisoitin.
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APPENDIX A. FREECOM 2:N TILAT JA TAPAHTUMAT - LED-
MERKKIVALOT
FREECOM 2:llä on erilaisia toimintatiloja. Jokaisessa tilassa on joukko erilaisia toimintoja käyttöösi. Esimerkiksi musiikkia
toistettaessa FREECOM 2 on musiikin toistotilassa ja kytkee siihen liittyvät toiminnot käyttöön, kuten siirtyminen
seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

”Tapahtumat” syntyvät käyttäessäsi jotakin toimintoa ja kun FREECOM 2 vastaa. Esimerkiksi musiikin kuuntelun
kytkeminen on ”tapahtuma”.

FREECOM 2: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 (puheyhteys
tai matkapuhelin)

● Audio aktiivinen (puheyhteys, FM,
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 (puheyhteys
tai matkapuhelin)

● Audio aktiivinen (puheyhteys, FM,
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 (puheyhteys
taimatkapuhelin)

● Audio aktiivinen (puheyhteys, FM,
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
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LED Vilkkuu Akun varaustila Tila tai tapahtuma

Punainen 2 sekunnin ajan Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataa

● Matkustaja/kuljettaja yhdistetty
● Aseta VOX Pois

Punainen Pysyy päällä Lataaminen ● Off

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

Keltainen 2 sekunnin ajan Normaali
Akun varaustila
alhainen
Lataaminen

● Puheyhteyttä yritetty ilman liitettyä
mikrofonia tai audiosarjaa

© 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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