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Käy osoitteessa www.schuberth.com/src-system/en tutustumassa 
vuorovaikutteiseen SRC-System:in™ toimintojen esittelyyn.
 
(Valmistenumero on merkitty SRC-System:iin™ kiinnitettyyn kokoetikettiin).

  Huomaa: SRC-System:in™ oikean käytön ymmärtämiseksi täydellisesti 
käyttöohjeen lukeminen on välttämätöntä.

  Huomaa: Lataa kuulokkeen akkua vähintään neljän tunnin ajan ennen 
ensimmäistä käyttöönottoa.

Pikaopas

Liittäminen pariksi Bluetooth®-matkapuhelimen 
kanssa

1. Kytke SRC-System™ päälle.

2. Paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta vähintään 5 
sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED alkavat 
vilkkua nopeasti.

3. Hae Bluetoothilla® SRC-System™ puhelimellasi.

4. Syötä 0000 (4 nollaa) PIN-koodina tai salasanana.

Puheluun 
vastaami-
nen

Paina matkapuhelinpainiketta tai puhu 
kuuluvalla äänellä vastataksesi tulevaan 
puheluun.

Puhelun 
hylkäämi-
nen

Ole hiljaa 15 sekunnin ajan tai paina 
matkapuhelinpainiketta 2 sekunnin ajan 
puhelun tullessa.

Puhelun 
päättämi-
nen

Paina matkapuhelinpainiketta tai anna 
toisen osapuolen päättää puhelu.

Navigaattorin liittäminen pariksi

1. Kytke SRC-System™ päälle.

2. Paina äänenvoimakkuuden alennuspainiketta vähintään 5 
sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED alkavat 
vilkkua nopeasti. LEDien vilkkuessa paina äänenvoimakku-
uden lisäyspainiketta.

3. Hae Bluetoothilla® SRC-System™ GPS-laitteellasi.

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

Puheyhteys

Äänikomento  
(Virta päälle/pois)  

Musiikki / Matkapuhelin 

 
Äänenvoim. +

Äänenvoim. -

 

Kytke SRC-System™ päälle

1. Paina ääniohjauspainiketta 2 sekunnin ajan

2. LED -merkkivalo: 3 sinistä välähdystä.

3. Äänipalaute: nouseva ääni (matala-korkea).
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Palauta tehdasasetukset

  Huomaa: Jos järjestelmään tulee häiriö, suosittelemme laitteen 
nollaamista sen palauttamiseksi tehdasasetuksiinsa. (Tämä  
menettely poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet: matkapuhelin,  
GPS ja kypäräpuhelin.)

1. SRC-Systemin™ ollessa päällä paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiket-
ta vähintään 5 sekunnin ajan. Punainen ja sininen LED alkavat vilkkua 
nopeasti.

2. Paina musiikki/matkapuhelinpainiketta 2 sekunnin ajan.

3. LEDit vilkkuvat 5 kertaa ja SRC-System™ kytkee itsensä pois päältä. 

Valmistaja

SCHUBERTH GmbH 
Stegelitzer Str. 12 
39126 Magdeburg 
Saksa

Tel.: +49 (0) 391 8106-0 
Fax: +49 (0) 391 8106-180

E-Mail: info@schuberth.de 
www.schuberth.com
 
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Emme vastaa virheistä.

Kypäräpuhelimien pariliitos

1. Kytke molempien laitteiden virta päälle.

2. Paina puheyhteyspainiketta vähintään 5 sekuntia, kunnes 
punainen LED alkaa vilkkua, osoittaen kypäräpuhelimen 
pariliitostilaa.

3. Aseta toinen laite kypäräpuhelimen pariliitostilaan sen 
käyttöohjeen mukaan.

Radion käyttö 

Kytke radio päälle Paina kaksi kertaa musiikkipainiketta 
valmiustilassa.

Kytke radio pois 
päältä

Radiota kuunneltaessa paina 
musiikkipainiketta 2 sekunnin ajan.

Siirtyminen 
seuraavaan 
tallennettuun 
asemaan

Radiota kuunneltaessa painele 
musiikkipainiketta  siirtyäksesi  
kuuden esivalitun FM-kanavan  
välillä.

RDS ON/OFF 
(oletus: off)

Radion ollessa päällä paina  
äänenvoimakkuuden lisäys-  
ja vähennyspainikkeita yhtä  
aikaa 2 sekunnin ajan.
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