
Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja sisältää vain osan cardo 
SHO-1:n ominaisuuksista ja toiminnoista. Löydät siitä nopeasti 

perustoiminnot ja -komennot ilman käyttöohjetta matkalla 
ollessasi.
 Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti mukana pidettäväksi, 
tai sitä voidaan katsella suoraan älypuhelimen tai tabletin näytöltä.

 scala rider G9 -kuuloke

1 | YLEISET TOIMINNOT

Virta ON/OFF Paina  2 sekunnin ajan
• ON: 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni 
• OFF: 3 PUNAISTA välähdystä + laskeva ääni

Äänenvoimakkuus Säädä käytössä olevan äänilähteen äänenvoimakkuus 
painamalla  tai  

Mykistys / Palautus Paina  ja  yhtä aikaa

Akun varaustilan 
osoitin

Valmiustilassa paina  ja  5 sekunnin ajan

• SININEN LED = Täysi varaus
• VIOLETTI LED = Puolivaraus
• PUNAINEN LED = Lähes tyhjä

Kuuntele kaverinimesi Valmiustilassa paina  ja  yhtä aikaa

Pariksi liitetyn laitteen 
näyttö

Valmiustilassa paina  ja  2 sekunnin ajan
Jos “Yksi+8”-kavereita on kantomatkan alueella, violetit 
LEDit vilkkuvat 2 sekunnin ajan

Toista kaverilista Valmiustilassa paina  2 sekunnin ajan

Ryhmäsignaali Paina  kaksi kertaa

Ääniohjaus päälle/pois 
(vain kypäräpuhelut)

Valmiustilassa paina  ja  2 sekunnin ajan
• Päälle: Sininen vilkkuu 2 sekuntia
• Pois: Punainen vilkkuu 2 sekuntia

Kytke puhutut tila-
tiedotteet päälle / pois

Paina  ja  2 sekunnin ajan

2  | ÄÄNIKOMENNOT

1. Valmiustilassa paina  tai sano jokin sana kovalla äänellä VOX:n aktivoimiseksi
2. Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykytila Haluttu toiminto Sano tämä:

Valmiustila / FM / 
A2DP / AUX

“Yksi+8”-puheyhteys <<Kaverinimi>>

Kypäräpuhelu A:n tai B:n 
kanssa

“Call Intercom” 

Valmiustila
Käynnistä A2DP “Music ON”

Avaa FM-radio “Radio ON”

FM-radio

Sulje FM-radio “Radio OFF”

Seuraava tallennettu asema “Next Station”

 Edellinen tallennettu asema “Previous Station”

A2DP-toisto

Seuraava kappale “Next track”

Edellinen kappale Previous track”

A2DP:n tauko / pysäytys “Music OFF”

3  | ASETUSVALIKKO 

Avaa Asetusvalikko Valmiustilassa paina  2 sekunnin ajan ja 
noudata puhuttuja ohjeita

Poistu asetusvalikosta Paina  2 sekunnin ajan

4  |  PÄÄYKSIKÖN LEDIT

Ei mitään cardo SHO-1 pois päältä

1 SININEN välähdys 3 sekunnin 
välein Valmiustila – Ei aktiivista äänilähdettä

2 SINISTÄ välähdystä 3 sekunnin 
välein

Aktiivinen – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde 
päällä

1 PUNAINEN välähdys 3 sekunnin 
välein Valmiustila – Akun varaustila matala

2 PUNAISTA välähdystä 3 
sekunnin välein Aktiivinen – Akun varaustila matala

VIOLETTI palaa USB liitetty

PUNAINEN palaa (akun LED) Lataa

5  Ääniohjaus (VOX)

VOX:n herkkyys 
 (oletus: keskitaso)

Säädä Asetusvalikon tai Cardo Communityn kautta.
Korkea:  Käytä tätä asetusta, jos VOX:n aktivoiminen 

on vaikeaa
Matala:  Käytä tätä asetusta, jos VOX aktivoituu liian 

herkästi

VOX:n toimintatila
VOX voidaan asettaa aktivoimaan äänikomento 
(oletus) tai avaamaan puheyhteys Cardo Communityn 
kautta

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

Bluetooth -kanavan 
1 pariliitostila Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan

Bluetooth -kanavan 
2 pariliitostila Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan

™

Äänenvoimakkuuden vähenn.

• Kypäräpuhelin 
• On / Off

Musiikki ja 
matkapuhelin 

Ääniohjaus

Äänenvoimakkuuden lisäys 



7  | PUHELUT

Vastaa puheluun Paina  tai vastaa sanomalla jotakin kovalla äänellä 

Puhelun hylkääminen Ole hiljaa  15 sekunnin ajan, tai paina   2 sekunnin ajan 

Puhelun päättäminen Paina  

Äänivalinta* (jos 
matkapuhelin tukee) Paina  ja noudata puhelimen ohjetta

Uudelleenvalinta* Paina  2 sekunnin ajan

Pikavalinta** Paina  kolme kertaa

Aseta oletuspuhelin*** Paina puhelun aikana  5 sekunnin ajan

Vaihda oletuspuhelin Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan

NEUVOTTELUPUHELU KYPÄRÄPUHELIMELLA

Lisää/Poista kanava A 
puheluun/puhelusta Paina  puhelun aikana

Lisää/Poista kanava B 
puheluun/puhelusta Paina kaksi kertaa  puhelun aikana

       *Toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana.

    **  Ennen pikavalinnan käyttöä tallenna pikavalintanumerosi Cardo Communityn kautta.

 ***  Jos cardo SHO-1:een on suoraan liitetty pariksi 2 matkapuhelinta, aseta toinen 
oletukseksi lähteville puheluille.

8  | A2DP-MUSIIKKI JA FM-RADIO 

Ota käyttöön A2DP-toisto Valmiustilassa paina  

Kytke radion virta päälle Valmiustilassa paina kaksi kertaa  

Audion tauko / Stop* Paina  2 sekunnin ajan

Seuraava kappale / asema Toiston aikana paina  

Edellinen kappale / asema* Toiston aikana paina kaksi kertaa  

RDS ON/OFF
(Oletus: Off)

Radion ollessa auki paina yhtä aikaa  ja  yhtä 
aikaa 2 sekunnin ajan

Musiikin jako (vain A2DP:n kautta)

[LÄHETTÄJÄ] Aloita/Lopeta
musiikin jakaminen

Musiikin A2DP-toiston aikana paina  2 
sekunnin ajan

[VASTAANOTTAJA] Lopeta 
musiikin jakaminen Paina   2 sekunnin ajan

* Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

9  | KYPÄRÄPUHELIN

Huomaa: cardo SHO-1 DUO -laitteet on liitetty pariksi tehtaalla!

Pariliitos

Pariliitos 
“1+8“-kaverin 

kanssa 

• Liitä pariksi Cardo Communityn kautta tai

• Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan Violetti LED = onnistui

Kypäräpuhelin-
kanava A:n 
pariliitos 

Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan 
Kanava A liittyy pariksi automaattisesti – PUNAINEN vilkkuu 
nopeasti.

Kypäräpuhelin-
kanava B:n 
pariliitos

Valmiustilassa paina  5 sekunnin ajan  
LEDin alkaessa vilkkua paina  kaksi kertaa – SININEN vilkkuu 
nopeasti

3-tahoinen 
puheyhteys

• Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 2 pariksi kanavalla A
• Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 3 pariksi kanavalla B 

4-tahoinen 
puheyhteys

• Kuljettaja 1 ja Matkustaja 2 pariksi kanavalla A 
• Kuljettaja 3 ja Matkustaja 4 pariksi kanavalla A
• Matkustaja 2 ja Matkustaja 4 pariksi kanavalla B 

Yhteys “Yksi+8” -puheyhteyskavereihin

Ääniohjaus (VOX)

TAI

Käsivalintatila

  a.  Sano jotakin kovalla äänellä 
mikrofoniin tai paina .   

  b.  Merkkiäänen kuullessasi sano 
”Yksi+8” -puheyhteyskaverin 

nimi

a.  Paina  2 sekunnin ajan
b.  Kuulet kaikkien liitetyt kaverinimet.
c.  Paina  tai sano jotakin kovalla 

äänellä mikrofoniin nimen kuullessasi.
Peruuta “Yksi+8”-kaverilistan toisto:  
Paina  2 sekunnin ajan.

Yhteys kypäräpuhelinkanaviin A ja B (2- ja 3-tahoiset puhelut)

Ääniohjaus (VOX)

TAI

Käsivalintatila

Sano mitä tahansa kovalla 
äänellä mikrofoniin. Kuullessasi 
merkkiäänen sano “Call Intercom” 
avataksesi puheyhteyden A:n 
ja/tai B:n kanssa (riippuen siitä, 
kuka on läsnä)
Vain kanavalla A tai B ääni-
ohjauksella avattu kypäräpuhelu 
päättyy automaattisesti 
30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.

Avaa kypäräpuhelu joko:
• Kanava A: Paina 
• Kanava B: Paina kaksi kertaa 
Päätä puhelu painamalla .
Jos sinulla on jo kypäräpuhelu auki A:n tai 
B:n kanssa, voit lisätä toisen kuljettajan (A 
tai B) painamalla , tai toinen kuljettaja 
voi liittyä samalla tavalla.

 Kolmitahoiset puhelut

Käytä kanavaa BKäytä kanavaa A

Kuljettaja 2 Kuljettaja 3

Kuljettaja 1

 Nelitahoiset puhelut

Soittaminen

1. Varmista, että kaikki neljä laitetta ovat valmiustilassa.
2.  Matkustajan 2 tulee painaa kaksi kertaa  soittaakseen Matkustajalle 4.  

Odota, kunnes molemmista laitteista kuuluu ääni.
3. Kuljettajan 1 tulee painaa   soittaakseen Matkustajalle 2.
4. Kuljettajan 3 tulee painaa   soittaakseen Matkustajalle 4.

10  | CLICK TO LINK® (“CTL”) -PUHELUT

Lähetä CTL-yhteyspyyntö
(haku kestää jopa 10 sekuntia)

Paina  kolme kertaa

Päätä CTL-puhelu /
Peruuta CTL-yhteyspyyntö

Paina 

Vastaa CTL-yhteyspyyntöön Kuullessasi CTL-soittoäänen:
Paina  tai vastaa sanomalla jotakin kovalla äänellä

Hylkää CTL-yhteyspyyntö Kuullessasi CTL -soittoäänen:
Ole hiljaa, kunnes soittoääni loppuu tai paina  2 
sekunnin ajan

Kytke CTL 
päälle/pois (oletuksena päällä)

Asetusvalikon tai Cardo Communityn kautta

11  | VIANETSINTÄ

Uudelleen-
käynnistys

Jos cardo SHO-1 lakkaa reagoimasta, nollaa se kytkemällä virta 
pois ja uudelleen päälle (paina  2 sekunnin ajan). 

Pariliitoksen 
poisto
(Poistaa kaikki 
pariliitetyt laitteet)

1.  Paina valmiustilassa  5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 
PUNAISENA/SINISENÄ.

2.  Paina  2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa 
VIOLETTINA.

Tämän Käyttöohjeen sisältö, mukaanlukien kaikki teksti, kuvat ja piirrokset ovat Cardo Systems, Inc.:n ("Yhtiö") 
yksinomaista aineetonta omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslakien perusteella. Kaikki jäljentäminen 
osittain tai kokonaan, kääntäminen ja/tai levitys ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista ennakkohyväksyntää on 
ehdottomasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään.
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