
Aseta SRC System kypärän sisälle

Kytke SRC System:in virta päälle

1. Pariliitoksen luominen Bluetooth-matkapuhelimeen
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Katso uusimmat tiedot �rmware-päivityksistä web-sivustoltamme osoitteessa 
www.src-system.com  ja rekisteröidy.

Pikaopas

Varoitus: 

Varoitus: 

Tutustu SRC System:in oikeaan käyttöön 
lukemalla sen täydellinen Käyttöohje.
Varaa kuulokkeiden akkua vähintään neljän tunnin 
ajan ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

Pidä Puhelin-painiketta painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan.
LED-merkkivalo: vilkkuu sinisenä kolme kertaa.
Äänipalaute: nouseva ääni (matala-korkea).

Pidä Puhelin-painiketta painettuna vähintään kuuden sekunnin ajan, 
kunnes punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen.

Aseta puhelimesi etsimään SRCS-laitetta.

Syötä 0000 (neljä nollaa) PIN-koodinasi.

Vastaa puheluun

Hylkää puhelu

Lopeta puhelu

Puhelun tullessa paina Puhelin-painiketta 
tai sano kovaan ääneen jokin sana.
Ole hiljaa 15 sekuntia, tai paina Puhelin-painiketta 
3 sekunnin ajan puhelimen soidessa.
Paina Puhelin-painiketta puhelun aikana tai
odota, että vastapuoli päättää puhelun.

Kanavan A painike
- Yhdistä matkustajaan A
- MP3-painike

Puhelin-painike

Kanavan B painike
- Yhdistä matkustajaan B
- FM-radio-painike

Äänenvoimakkuus +

Äänenvoimakkuus -



2. Pariliitoksen luominen GPS-laitteeseen
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3. Kaksisuuntaisen yhteysradion pariliitoksen luominen kahden henkilön välille

4. Radio

Pikaopas

(Matkapuhelimen yhteydessä käytettäessä yhdistä ensin matkapuhelin GPS-laitteeseen.)
SRC System:in ollessa päälle kytkettynä paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 
vähintään 6 sekunnin ajan, kunnes punainen ja sininen LED alkavat vilkkua samanaikaisesti.
Paina Äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta vähintään kuuden sekunnin ajan.
Aseta GPS-laitteesi etsimään Bluetooth-kuulokkeita.
Jos GPS-laitteesi kysyy PIN-koodia tai salasanaa, anna 0000 (neljä nollaa).

Kytke toisen SRC System:in virta päälle ja pidä Puhelin-painikkeet 
painettuna, kunnes siniset LED:it vilkkuvat kolme kertaa.
Varmista, että molemmissa laitteissa vilkkuu hitaasti sininen LED.
Valitse vapaa kanava (kanava A tai kanava B).
Paina valittua kanavapainiketta (A tai B) vähintään kuuden sekunnin ajan, 
kunnes sininen tai punainen LED alkaa vilkkua nopeasti.
Toista kaksi viimeistä vaihetta toisessa SRC System:issä.

Avaa radio Valmiustilassa paina Kanava B-painiketta 3 sekunnin ajan.

Sulje radio Radiota kuunneltaessa paina Kanava B-painiketta 3 sekunnin ajan.

Valitse seuraava Radiota kuunneltaessa selaa tallennettuja 
tallennettu asema asemia painele Kanava B-painiketta 

RDS päälle/pois Radiota kuunneltaessa paina samanaikaisesti
(oletus: pois) painikkeita Äänenvoimakkuus + ja - 3 sekunnin ajan.
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