Käynnistäminen
Pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa virtakytkintä painettuna. Kuulet englanninkielisen
tervehdysviestin ‘Sensear, Sounds Good To Me’. Kuulokkeen vihreä valo alkaa vilkkumaan. Käynnistyksen
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jälkeen olet SENS-melukompeisoidussa tilassa (Speech Enhancement Noise Suppression).
Sammuttaminen
Pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa virtakytkintä painettuna. Kuulet englanninkielisen ilmoituksen
‘System Shutting Down’.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina (+) tai (-) painiketta kuulokkeen oikean käden puolella. Säätääksesi korkeimman äänenvoimakkuuden
tason, painele (+) painiketta kunnes kuulet ilmoituksen ‘maximum’. Kuuloke rajoittaa korkeimman korviin
tulevan äänepainetason 82dB(A).
Toimintatilan vaihto
Toimintatilan vaihtaminen SENS- ja passiivi-tilojen välillä tapahtuu painamalla kerran virtakytkintä laitteen
käynnistämisen jälkeen. Kuulokkeen oikean käden puolella oleva vihreä valo vilkkuu harvakseeltaan SENStilassa ja nopeasti passivisessa tilassa.
Radiopuhelimen liittäminen
Kuulokkeen ollessa käynnissä, liitä radiopuhelin jälleenmyyjäsi toimittamalla radiokaapelilla ja käynnistä radio. Kuulet englanninkielisen viestin ‘Two-Way Radio On’.
Jos et kuule viestiä, pidä kuulokkeen oikean käden puolella olevaa (+) painiketta painettuna. Kuulet viestin
‘system setup, battery status’ ja painele oikean käden puolella olevasta virtakytkimestä, kunnes kuulet
‘communication options’. Paina uudestaan (+) painiketta ja kuulet ‘Two Way Radio Enabled’.
Puhekanava voidaan avata PTT-tangentista, tai kuulokkeen painikkeesta vasemman käden puolella.
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Bluetooth päälle kytkeminen
Kuulokkeen ollessa käynnissä, pidä (+) painiketta painetuna. Kuulet englanninkielisen viestin ‘System
Setup, Battery Status’ jonka jälkeen painele oikealla käden puolella olevaa virtakytintä, kunnes kuulet
‘Bluetooth Options’. Paina jälleen (+) painiketta ja kuulet ilmoituksen ‘Bluetooth enabled’.
Bluetooth kytketään pois päältä seuraamalla edellä esitettyjä ohjeita, mutta ‘Bluetooth Options’ tilassa
painamalla (-) painiketta.
Bluetooth laitteen parittaminen
Varmista että Bluetooth on päällä ja paina sitten "Multi Function" painiketta kuulokkeen vasemman käden
puolella. Kuulet viestin ‘Bluetooth Discoverable’. Kuulokkeen vasemmalla puolella oleva sininen valo syttyy.
Kuuloke löytyy Bluetooth haulla SM1x. Kuulokkeen Bluetooth parituskoodi on neljä nollaa "0000". Paritus
on onnistunut kuullessasi helähdys-äänen kuulokkeistasi.
Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen
Tulevaan puheluun voidaan vastata kuulokkeen vasemman käden puolella olevalla "Multi Function"
painikkeella. Puhelu voidaan lopettaa samalla painikkeella.
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