När headsetet inte har anslutning till mobiltelefonen eller andra trådlösa enheter, kommer
headsetet automatiskt stängas
av.

Sätta På
Tryck och håll inne Av/På-knappen på PRO-BT560 i ca 2 sekunder tills LED-lampan blinkar
BLÅTT som indikation på att den
är på.
Stänga av
Tryck och håll inne Av/På-knappen på PRO-BT560 i ca 8 sekunder tills LED-lampan slutar lysa.
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LED-indikation
Av:
Ingen aktivitet på
LED belysningen
Parning:
Röd/blå snabb
blinkning
Parning
fullbordad: Fast blått momentant
Laddning: Röd blinkning
varje sekund
Fulladdad: Rött konstant ljus
Svagt batteri: Röd blinkning var
10 sekund
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VOLYM + / SENASTE
NUMMER/ LÅTVAL FRAM

UTTAG FÖR
ÖRONMUSSLA/
HEADSET
USB-LADDNING

VOLYM - / LÅTVAL
BAKÅT

Gå till parningsläge
I avstängt läge kan du komma
till parningsläge genom att hålla
nere Av/På-knappen tills lampan
blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp
sedan knappen. För Android,
tryck Volym ”-” för ett fast RÖTT
och BLÅTT ljus som indikerar
parningsläge. För iOS-enhet behöver man inte trycka på någon
knapp.
Para med en Bluetooth radioadapter (tillval)
Anslut radioadaptern till din
radio. Håll parnings-/PTT-knappen nedtryckt på radioadaptern
och slå på din radio. Släpp inte
knappen förrän RÖTT/BLÅTT
ljus blinkar på radioadaptern.

Håll PRO-BT560 nära radion,
när lampan på PRO-BT560 och
radioadaptern lyser med ett fast
BLÅTT sken är de två enheterna
ihopkopplade. Du kan nu sända
både via radioadapterns PTT
såväl som PTT-knappen på din
PRO-BT560.
Para till en radio med inbyggd
Bluetooth
Gå till ”Bluetooth”-menyn för din
enhets
Bluetoothinställningar.
Enheten kommer då att upptäcka Bluetooth-enheter i din
närhet. Välj PRO-BT560 från
listan över enheter och tryck
på ”Anslut” eller ”Okej”. Du kan
behöva ange koden ”0000” för
att para ihop. Nästa gång du

använder enheten till samma
radio behöver inte processen
upprepas utan den kommer automatiskt para sig med din radio.

upptäcka Bluetooth-enheter i
din närhet.
2. Välj PRO-BT560 från listan
över enheter och tryck på ”Anslut” eller ”Okej”.
3. Du kan behöva ange koden
”0000” för att para ihop.

3. Avvisa inkommande samtal
Dubbeltryck på Av/På-knappen.
4. Växla mikrofon När du har
ett aktivt samtal kan du med
dubbeltryck på Av/På-knappen
växla mellan telefonens och monofonens mikrofon.

Volymkontroll
Långt tryck på ”+” för att höja
volymen och ”-” för att sänka
volymen.

Styrning av telefon
Applikation med PTT-samtal
1. Tryck på PTT-knappen för att
tala i appen.
2. Tryck på Volym ”+” eller Volym ”-” för att styra volymen.

Para ihop enheten med en telefon
1. Gå till ”Bluetooth”-menyn
för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att

Telefonsamtal
1. Besvara samtal Kort tryck på
Av/På-knappen.
2. Avsluta samtal Kort tryck på
Av/På-knappen.

Styrning av musik
1. Kort tryck på PTT-knappen för
att spela/pausa musik.
2. Kort tryck på ”+” för att gå
framåt i din spellista och kort
tryck på ”-” för att gå bakåt.
Notera! Volymkontrollen fungerar
även som låtvalsfunktion på din
enhet.

Styrning av kommunikationsradio
Tryck in PTT för att prata, släpp
för att lyssna.

Laddning
”Stäng Av” BT560-enheten och
anslut mini-USB-kabeln till enhetens mini-USB-port. Anslut
den andra änden till din dator
eller väggladdare. Ett blinkande
RÖTT ljus visas när den laddar
och lampan lyser konstant när
enheten är fulladdad. Laddtid
är ca 3.5 timmar

