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LAITTEEN AKKUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Lataa laitteen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Laitteen säilyttäminen ilman akun säännöllistä lataamista saattaa heikentää akun 
suorituskykyä pysyvästi.
Lataa laitteen akku vähintään KAHDEN kuukauden välein.

LAITTEEN VESITIIVIYTTÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Audiosarjaan liitetty ulkoinen hallintayksikkö on IP67-luokiteltu standardin IEC 
60529 mukaisesti. Täten hallintayksikkö kestää upottamisen makeaan veteen 
yhden metrin syvyyteen enintään 30 (kolmenkymmenen) minuutin ajaksi.
IP67-Luokituksesta huolimatta laitetta ei ole suunniteltu kestämään suurempaa 
rasitusta, kuten pitkäaikaista upotusta veteen tai suurella paineella suihkuavaa 
vettä.
Laitteen käyttö korkeissa nopeuksissa voimakkaiden sääilmiöiden vallitessa voi 
vastata sen altistamista suuripaineisille vesisuihkuille.

NOUDATA HUOLELLISESTI KAIKKIA OHJEITA VÄLTTÄÄKSESI 
VAURIOITTAMASTA LAITETTA:
Älä upota laitetta yli metrin syvyyteen yli 30 minuutin ajaksi.
Älä säilytä laitetta märkänä: kuivaa laite puhtaalla pehmeällä liinalla.
Älä altista laitetta suolaiselle tai ionisoidulle vedelle, juomille tai muille nesteille.
Jos laite altistuu muille nesteille kuin makealle vedelle, huuhtele se välittömästi 
kylmällä makealla vedellä ja kuivaa huolellisesti puhtaalla pehmeällä liinalla.
Älä altista laitetta suurella paineella suihkuavalle vedelle.



LUKU 1 – LAITTEISTON KOKOONPANO

1 – Monitoimi-/virtapainike
2 – Valikkopainike YLÖS
3 – Valikkopainike ALAS
4 – Äänenvoimakkuuden 
lisäyspainike +
5 – Äänenvoimakkuuden 
vähennyspainike -
6 – Monitoimi LED-ilmaisin



LUKU 2 – ASENNUS

Jos mahdollista, irrota kypärän 
sisustan pehmusteet

Paikallista oikea sijainti korvaan 
nähden

Kiinnitä tarranauhasuikaleet 
kaiuttimiin

Kiinnitä kaiuttimet kypärään

Valitse käytettävä mikrofoni:

Avattava / avokypärä Umpikypärä



Tarrakiinnitys

Valitse käytettävä kannatin, joka asennetaan vasemmalle puolelle

Kannatin

Asenna pehmusteet takaisin 
paikoilleen

Asenna hallintayksikkö

(!)Asennusta koskevia varoituksia:

1. Kaiuttimien keskikohdan on asetut-
tava mahdollisimman lähelle korvia.

2. Mikrofonin MIC-merkinnän tulee 
olla suunnattu kohti suuta.
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EDGE 
ÄÄNIVALIKKO 
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KYPÄRÄPUHELIN 
£ Yhdistä A ja B painamalla monitoimipainiketta 
Ù yhdistä A painamalla painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen 
Ú yhdistä B painamalle painiketta, kunnes kuulet merkkiäänen 

PUHELIN Ù paina valitaksesi edellisen numeron uudestaan 
Ú paina käyttääksesi äänivalintaa 

FM-RADIO 

Ù hae asemia nuolipainikkeilla 
Ú hae muistiin tallennettuja asemia painamalla painiketta, 
kunnes kuulet merkkiäänen 
£ paina tallentaaksesi asemia laitteen muistiin 

MUSIIKIN 
SUORATOISTO 

£ paina kunnes kuulet merkkiäänen aloittaaksesi tai 
keskeyttääksesi toistamisen 
Ù valitse toistettava kappale nuolipainikkeilla 
Ú jaa kappale painamalla YLÖS-painiketta, kunnes kuulet 
äänimerkin  

ASETUKSET 

RDS päälle/pois 
SOITTAJAN TUNNISTUS päälle/pois 
UMPIKYPÄRÄ/AVATTAVA KYPÄRÄ/AUTOMAATTINEN 
ÄÄNENSÄÄTÖ pois 
ÄÄNIVASTAUS päälle/pois 
POISTA PARITETUT LAITTEET 
täysi/rajoitettu ÄÄNIAVUSTUS 
ANYCOM-HAKU 
KYPÄRÄPUHELINLAITEHAKU 
PARITUSTOIMINTO 
KIELEN VALINTA 

 



LUKU 3 – AKUN LATAAMINEN

Liitä micro-USB-kaapeli laitteen kypäräpuhelinliittimeen kuten kuvassa. Liitä 
kaapeli tavalliseen USB-laturiin.

LED-ilmoitukset:
- Oranssi LED: akku latautuu
- Vihreä LED: akku on ladattu täyteen

LUKU 4 – PERUSASETUKSET

Laitteen käynnistäminen
Paina monitoimipainiketta kunnes sininen LED syttyy.

Laitteen sammuttaminen
Paina monitoimipainiketta kunnes punainen LED syttyy ja laite kytkeytyy pois 
päältä.

Tehdasasetusten palauttaminen
Laitteen ollessa pois päältä, paina monitoimipainike sekä YLÖS- ja ALAS-pai-
nikkeet pohjaan, kunnes laite käynnistyy. Kaikki asetukset ja paritetut laitteet 
poistetaan.

LUKU 5 – PUHELIN/GPS

Laitteiden parittaminen
1. Kypäräpuhelintoiminnon ollessa pois päältä, paina monitoimipainike pohjaan, 
kunnes laitteen LED-ilmaisin vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.
2. Käynnistä uusien laitteiden haku puhelimesta tai GPS-laitteesta.
3. Valitse ”Interphone edge” puhelimesta tai GPS-laitteesta.
4. Kun laitteiden parittaminen on suoritettu, LED-ilmaisin välähtää kahdesti 
SINISENÄ kolmen sekunnin välein.

Puheluun vastaaminen
Voit vastata puheluun puhumalla mikrofoniin kuuluvalla äänellä tai painamalla 
monitoimipainiketta.



LUKU 6 – ÄÄNIOPASTUKSEN KIELEN VAIHTAMINEN

1. Sammuta EDGE.
2. Käynnistä EDGE uudelleen.
3. Paina YLÖS-painiketta lyhyesti.
4. Paina monitoimipainiketta lyhyesti.
5.  Paina YLÖS-painiketta lyhyesti.
6. Kun kuulet ääniopastuksen puhuvan haluamallasi kielellä, paina monitoimipai-
niketta.

LUKU 7 – KYPÄRÄPUHELIN (INTERCOM)

Parittaminen toisen Interphone-laitteen kanssa (vain ensimmäisellä käyttö-
kerralla).
EDGEn ollessa sammutettuna, paina monitoimipainiketta (1) viiden sekunnin 
ajan, kunnes sininen ja punainen LED vilkkuvat vuorotellen ja paina sitten ylem-
pää painiketta. Laite alkaa hakea toista Interphone-laitetta.
Varmista, että haettava Interphone-laite on laitteiden parittamistilassa (sininen ja 
punainen LED vilkkuvat vuorotellen).

Kypäräpuhelimen kaksisuuntainen käyttö
Paina jommankumman laitteen monitoimipainiketta. 
Lopeta käyttö painamalla jommankumman laitteen monitoimipainiketta.

LUKU 8 – PARITTAMINEN MUUN MERKKISTEN LAITTEIDEN 
KANSSA

EDGEn ollessa sammutettuna, paina monitoimipainiketta (1) viiden sekunnin 
ajan, kunnes sininen ja punainen LED vilkkuvat vuorotellen ja paina sitten alem-
paa painiketta. Laite alkaa hakea toista, jonkin toisen valmistajan laitetta.
Aseta haettava laite parittamistilaan; katso tarkemmat ohjeet laitteen ohjekirjas-
ta tarvittaessa.
EDGE alkaa hakea toista, jonkin toisen valmistajan laitetta (Ei Interphone-laite).



LUKU 9 – USEAMMAN INTERPHONE EDGEN PARITTAMINEN:

Kolmen EDGEn parittaminen:

Parita laitteet A ja B luvussa 7 kuvatulla tavalla.
Seuraavaksi parita laitteet B ja C luvussa 7 kuvatulla tavalla.
Aloittaaksesi keskustelun, paina laitteen B monitoimipainiketta.

Neljän EDGEn parittaminen:

Kun olet parittanut kolme laitetta edellä kuvatulla tavalla, parita laitteet C ja D 
luvussa 7 kuvatulla tavalla.

Aloita keskustelu kolmen ensimmäisen laitteen välillä ja paina laitteen D monitoi-
mipainiketta neljännen keskustelijan lisäämiseksi.



TEKNISET OMINAISUUDET

Bluetooth®-yhdenmukaisuus: Bluetooth v. 3.0 – Class II
Tuetut Bluetooth-profiilit:   HFP A2DP AVRCP
Taajuus:    2.402–2.480GHz
Teho:    10dBm EIRP
Käyttölämpötila:   0–50°C
Latauslämpötila:   10–40°C
Mitat mm:   60x80x30
Paino:    44 g
Kapasiteetti:   Enintään 10 metriä
Puheaika:   12 h
Aika valmiustilassa:  700 h
Latausaika:   3 h
Akkutyyppi:   Ladattava litiumioniakku


