
Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja käsittelee vain osaa scala rider Q3:n 
ominaisuuksista ja toiminnoista. 
Tämä pikaopas voi olla avuksi eräiden perustoimintojen ja komentojen 
tarkistamisessa matkalla, kun käyttöohje ei ole käsillä.
Tämä Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti käytettäväksi, tai sitä 
voidaan katsella älypuhelimen näytöltä.

Kypärä
puhelin
painike 
(“IC”)

Musiikki / 
Matka puhelin
painike (“MM”)

Lisää äänenvoim. 
(“V+”)

Alenna äänenvoim. 
(“V-”)

1  | YLEISET TOIMINNOT

Virta päälle / pois
Paina “IC” 2 sekunnin ajan
ON: 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni
OFF: 3 PUNAISTA välähdystä + laskeva ääni

Äänenvoimakkuus Säädä nykyisen äänilähteen äänen
voimakkuutta painamalla “V+” tai “V-”

Mykistys Paina “V+” ja “V-” yhtä aikaa

Akun varaustilan 
osoitin

Valmiustilassa paina “V+” 2 sekunnin ajan
• Sininen LED = Täysi varaus
• Violetti LED = Puolivaraus
• Punainen LED = Lähes tyhjä

Ääniohjaus päälle / pois 
(Vain kypäräpuhelut)

Valmiustilassa paina “V+” ja“V-” yhtä aikaa 
2 sekunnin ajan
PÄÄLLÄ: Sininen vilkkuu 2 sekuntia
POIS: Punainen vilkkuu 2 sekuntia

A2DP-audion / 
kypärä puhelimen 
tärkeysjärjestys

Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta

Click-to-Link® (CTL) 
päälle / pois  
(Oletuksena päällä)

Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta

Puhutut tilaviestit 
päälle / pois 
(Oletuksena päällä)

Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta

2  | ÄÄNIVALIKKO

Avaa äänivalikko
Valmiustilassa paina “MM” ja “IC” 
yhtä aikaa 5 sekunnin ajan. Noudata 
ääniohjeita.

Poistu äänivalikosta Paina “MM” 2 sekunnin ajan

3  | LED TILA

Ei mitään scala rider:in virta pois päältä

1 SININEN välähdys joka 
3. sekunti 

Valmiustila
Ei aktiivisiä äänilähteitä

2 SINISTÄ välähdystä 
joka 3. sekunti

Aktiivinen – Puhelu auki / musiikki tai muu 
äänilähde päällä

1 PUNAINEN välähdys 
joka 3. sekunti Valmiustila – Akun varaustila alhainen

2 PUNAISTA välähdystä 
joka 3. sekunti Aktiivinen – Akun varaustila alhainen

PUNAINEN palaa Lataa akkua

4  | MATKAPUHELIN

Vastaa puheluun Paina “MM” tai sano jotakin kovalla äänellä 
vastataksesi ääniohjauksella 

Hylkää puhelu Ole hiljaa 15 sekuntia tai paina ja pidä “MM” 
2 sekunnin ajan 

Lopeta puhelu Paina “MM”

Äänivalinta*   
(jos matkapuhelin tukee)

Paina “MM” ja “IC” yhtä aikaa ja noudata 
matkapuhelimen kehotetta

Uudelleenvalinta* Paina “MM” ja “IC” 2 sekunnin ajan

Pikavalinta* Paina “MM” 3 kertaa

Aseta oletuspuhelin Paina puhelun aikana “V+” 5 sekunnin ajan

Vaihda oletuspuhelinta Valmiustilassa paina “MM” 5 sekunnin ajan

 *Tämä toiminto ei ole käytettävissä matkapuhelun aikana

5  | A2DP-TOISTO JA FM-RADIO 

Kytke A2DP-toisto päälle Valmiustilassa paina “MM”

Kytke radio päälle Valmiustilassa paina 2 kertaa “MM”

Audion tauko / pysäytys Paina “MM” 2 sekunnin ajan

Seuraava kappale/asema Audion ollessa päällä paina “MM”

Edellinen kappale/asema* Audion ollessa päällä paina 2 kertaa “MM”

Musiikin jako (vain A2DP:n kautta)

[LÄHETTÄJÄ] Aloita/
lopeta musiikin jako

A2DPtoiston aikana paina “V+” tai “V-”  
2 sekunnin ajan

[VASTAANOTTAJA] 
Lopeta musiikin jako Paina “V+” tai “V-” 2 sekunnin ajan 

*Eräissä puhelimissa toimenpide on toistettava

6   |   BLUETOOTH-LAITTEIDEN PARILIITOS: 
MATKAPUHELIN/GPS/A2DP-SOITIN

Bluetooth Kanava 1 
pariliitostila Valmiustilassa paina “V+” 5 sekunnin ajan

Bluetooth Kanava 2 
pariliitostila Valmiustilassa paina “V-” 5 sekunnin ajan

communication in motion®

Q3 / Q3 MultiSet™



7  | KYPÄRÄPUHELIN

Huomaa: MultiSet-laitteet on liitetty tehtaalla pariksi!!

Pariliitos

Q3laitteessa on 3 kypäräpuhelinkanavaa erillisiin yhteyksiin kolmen 
muun kuljettajan kanssa.
Valmiustilassa paina “IC” 5 sekunnin ajan molemmissa laitteissa, kunnes  
LEDit alkavat vilkkua nopeasti. Sitten:

Kanavan A liitos Ei toimenpiteitä  PUNAINEN LED vilkkuu nopeasti

Kanavan B liitos Paina 2 kertaa “IC”  SININEN LED vilkkuu nopeasti

Kanavan C liitos Paina 3 kertaa “IC”   VIOLETTI LED vilkkuu nopeasti

Soittaminen

Soita Kanavaan A Paina “IC”

Soita Kanavaan B Paina 2 kertaa “IC”

Soita Kanavaan C Paina 3 kertaa “IC”

Ääniohjaus (VOX)

Soita ensi-
sijaiseen 
kanavaan

Sano jokin sana mikrofoniin kovalla äänellä 
aktivoidaksesi ääniohjauksen. Kypäräpuhelu syntyy 
automaattisesti.

Aseta ensi-
sijainen 
kanava

Paina “V+” 5 sekunnin ajan kypäräpuhelun aikana 
valitulla kanavalla

8  | CLICK TO LINK® (“CTL”)-PUHELUT

Lähetä 
“CTL”-yhteys pyyntö
(haku kestää jopa 10 sek.)

Valmiustilassa paina “MM” 2 sekunnin ajan

Päätä “CTL”-puhelu /  
Hylkää  
 “CTL”-yhteyspyyntö

Paina “IC”

Vastaa  
 “CTL”-yhteyspyyntöön

Kuullessasi CTLsoittoäänen:
Paina “IC” tai sano mitä tahansa kovalla 
äänellä vastataksesi ääniohjauksella

Hylkää  
 “CTL”-yhteyspyyntö

Ole hiljaa kunnes CTLsoittoääni loppuu tai 
paina “IC”  2 sekunnin ajan

Kytke “CTL” päälle/pois
(Oletuksena päällä)

Äänivalikon tai Cardo Community:n kautta

9  | RADIOASEMIEN VIRITYS

Haku ylös/alas ja 
tallennus

Valitse muistipaikka painelemalla “MM” 
Paina “V+” tai “V-” 2 sekunnin ajan 
Paina “MM” 20 sekunnin kuluessa 
tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan

Selaus: Automaattinen 
selaus ylöspäin

Radio päällä, paina “V+” 5 sekunnin ajan 
Pysäytä haku painamalla “V+” tai “V-” 
Paina  “MM” 20 sekunnin kuluessa 
tallentaaksesi nykyiseen muistipaikkaan

Radion automaattiviritys: 
6 tilapäisen aseman 
tallennus

Radion ollessa päällä paina “V-” 5 sekunnin 
ajan

RDS päälle / pois Radio päällä, paina “V+” ja “V-”  yhtä aikaa 
2 sekunnin ajan
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10  | CARDO COMMUNITY®-SIVUSTO

Käy sivulla http://community.cardosystems.com:

• Rekisteröi laitteesi takuuta ja teknistä tukea varten

• Lataa ja asenna uusimmat ohjelmistopäivitykset

• Säädä asetuksia

11  | VIANETSINTÄ

Uudelleen-
käynnistys

Jos scala rider lopettaa reagoimisen, nollaa se 
katkaisemalla virta ja kytkemällä uudelleen (paina  
 “IC” 2 sekunnin ajan). 

Nollaa 
pariliitokset
(Poistaa kaikki 
liitetyt laitteet)

1.  Valmiustilassa paina“V+” 5 sekunnin ajan, kunnes 
LED vilkkuu PUNAISENA/SINISENÄ.

2.  Paina “MM” 2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 
5 kertaa VIOLETTINA ja laite sammuu.

Tämän Pikaoppaan kaiken sisällön teksteineen, kuvineen ja piirustuksineen 
tekijänoikeudet omistaa Cardo Systems, Inc. (“Yhtiö”). Kaikki jäljentäminen, 
kääntäminen ja jakelu on kielletty ilman Yhtiön ennakkoon antamaa kirjallista 
lupaa. Kaikki oikeudet, joita tässä ei nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.
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painike (“IC”)
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Lisää äänenvoim. 
(“V+”)

Alenna äänenvoim. 
(“V-”)
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