AINA PTT Voice Responder
PIKAOPAS
AINA Wireless

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1 kpl AINA PTT Voice Responder
1 kpl USB A - micro-USB latauskaapeli

LAITTEEN OSAT

Hälytyspainike

Virta/ Bluetooth

PTT1
(Tangentti 1)

LED-merkkivalo

Nuolinäppäin,
oikea

PTT2
(Tangentti 2)

Monitoimipainike
(Puhelun vastaus/
lopetus)

Nuolinäppäin,
vasen

Kuvio 1: Laitteen napit ja indikaattorit

Äänenvoimakkuus
ylös
Äänenvoimakkuus
alas

Laitteen nimi

Telakointiaseman
liitin
Kuuloke
liitin (3.5mm)

Micro-USB
liitin

Kuvio 2: Laitteen takaosa, napit ja liittimet

ALOITTAMINEN
KÄYTTÖÖNOTTO
 Kun laite otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, tulee se käynnistää painamalla Virta-

painiketta ja kytkeä lataukseen. Laite voidaan nyt sammuttaa niin haluttaessa. Laite
sammuu kuitenkin itse kahden minuutin kuluessa.
 Voice Responder:a tulee ladata vähintään 3 tuntia tai kunnes LED-valo palaa vihreänä.
 Voice Responder voidaan parittaa vain yhteen päätelaitteeseen (esimerkiksi älypuhelin)

kerrallaan. Vanha paritus tulee purkaa liitettäessä uuteen laitteeseen.

AKUN LATAUS
 Yhdistä latauskaapelin micro-USB pää Voice Responder:n alaosassa olevaan USB-liittimeen

(laturin minimivirta on 500mA).
 Käytettäessä lisävarusteena saatavaa telakointiasemaa, laturin minimivirta on 700mA.
 Punainen LED-merkkivalo osoittaa, että laite latautuu. LED-merkkivalon väri muuttuu

vihreäksi, kun laite on täysin latautunut.
 Jos Voice Responder on päällä latautuessaan, LED-valo voi näyttää eri värejä riippuen

laitteen tilasta, tämä on normaalia.
Suurin sallittu latausvirta on 2.8A.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
 Virran kytkeminen ja katkaiseminen: Paina virtapainiketta 3 sekuntia ja vapauta.
 Varastointi-tila: Paina virta ja hälytyspainiketta samanaikaisesti. Äänimerkin jälkeen,

vapauta ensin virtapainiketta, ja sitten hälytyspainiketta. Tätä tilaa voi käyttää laitteen
pitkän ajan varastoitiin tai kuljetukseen.
 Laitteen LED-valo ja kaiutin voidaan kytkeä pois päältä. Tällöin laite on Covert-tilassa. Covert

-tila kytketään päälle painamalla 3 sekuntia samanaikaisesti molempia nuolipainikkeita.

ÄÄNENVOIMAKKUUS
Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään laitteen sivussa olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla. Kun vaihdat äänen voimakkuutta, laite antaa äänimerkin. Pitkä äänimerkki
tarkoittaa, että on saavutettu minimi tai maksimi taso.

LAITTEEN YHDISTÄMINEN PUHELIMEEN (BLUETOOTH PARILIITOS)
Ohjeita Bluetooth laitteen parittamiseen puhelimeen löytyy puhelimenne käyttöohjeista.
1. Jos PTT Voice Responder on pois päältä, pitäkää virtapainiketta pohjassa siihen asti, kunnes
LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä.
TAI
2. Jos Voice Responder on päällä, käyttäjän tulee kytkeä Bluetooth paritustila päälle
painamalla samanaikaisesti molemmat nuoli-, että PTT-painikkeet (PTT1 ja PTT2). Tämä purkaa
samalla myös edellisen Bluetooth parituksen Voice Respoder:ista.
3. Valitse PTT Voice Responder Bluetooth-valikosta tarkistamalla sen uniikki Bluetooth-nimi
laitteen takana.

Varmista että puhelin ei muista aiemmin paritettuja PTT Voice Responder:eita, poistamalla
niitä Bluetooth-valikoimasta.

PAINIKKEET, TILAT, TOIMINNOT JA LED INDIKAATIOT
PAINIKE

TOIMINTO

LED-MERKKIVALON VÄRI

Virta

Virtaa kytketään ja katkaistaan.
Vihreä kun laite kytketään päälle,
Jos akku on vähissä, laite
ja punainen kun laite
kytkeytyy päälle hetkeksi ja sitten
sammutetaan.
sammuu itsestään.

PTT

Laitteessa on kaksi PTT painiketta:
PTT1 ja PTT2. Näiden toiminto
Riippuu käytetystä PTT
riippuu käytetystä PTT
sovelluksesta.
sovelluksesta.

Äänenvoimakkuus

Laitteessa on kaksi
äänenvoimakkuus painiketta
(ylös/ alas).

Sininen vilkkuva valo.

Ohjelmoitavat painikkeet
samanaikaisesti (pitkä painallus)

Covert-tilan kytkeminen ja
katkaiseminen.

Pitkä sininen valo.

Ohjelmoitavat ja PTT painikkeet
samanaikaisesti (pitkä painallus)

Bluetooth paritustilan
kytkeminen, ja viimeisin
pariliitoksen poistaminen.

Pitkä keltainen valo.

Vastaa puheluun.
Monitoimipainike (lyhyt painallus) Puhelun aikana: mikrofonin
mykistys päälle/pois.

Riippuu tilasta.

Hylkää saapuvan puhelun.
Lopettaa puhelun.
Monitoimipainike (pitkä painallus) Valmiustilassa, aktivoi puhelimen
puheentunnistuksen (riippuu
puhelinmallista).
Monitoimipainike
(kaksinkertainen painallus)

Soittaa viimeksi soitettuun
numeroon.

Riippuu tilasta.

Riippuu tilasta.

TILA/ TAPAHTUMA

LED-MERKKIVALON VÄRI

Voice Responder yrittää yhdistää puhelimeen.

Vihreä vilkkuva valo.

Yhdistetty ja aktiivinen.

Sininen vilkkuva valo.

Yhteys kadotettu.

Keltainen vilkkuva valo.

Voice Responder on valmis Bluetooth pariliitokseen. Nopea vihreä ja vilkkuva valo.
Akku latautuu.

Punainen valo.

Lataus on valmis.

Vihreä valo.

Akku vähissä.

Punainen valo ja nykyisen tilan valo.

