Para ihop enheten
1. Gå till ”Bluetooth”-menyn
för din enhets Bluetoothinställningar. Enheten kommer då att
upptäcka Bluetooth-enheter i
din närhet.
2. Välj Nighthawk från listan över
enheter och tryck på ”Anslut”
eller ”Okej”.
3. Du kan behöva ange koden
”0000” för att para ihop.
Styrning av telefon
1. Kort tryck på PTT-knappen för
att besvara samtal.
2. Långt tryck på PTT-knappen
för att avsluta ett samtal.
3. Dubbeltryck på ”-” för att åter
ringa upp senast slagna nummer.
4. För att aktivera Siri (endast
iPhone) dubbeltrycker du 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.

2. Tryck kort på MFK på nytt när
lampan blinkar BLÅ/RÖD på
båda enheterna. När båda enheterna sedan blinkar BLÅTT är
kopplingen klar. När kopplingen
är klar finns det inget behov av
PTT i detta läge. För att stänga
av ljudet gör du ett kort tryck på
MFK-knappen på enheten.

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

Låg batterinivå
Indikator för lågt batteri: Upprepande ljudsignaler. En annan
indikator på låg batterinivå kan
vara när inget ljud kommer genom hörluren.

Nighthawk till Nighthawk parning
1. Sätt båda enheterna i parningsläge genom att hålla
MFK-knappen tills lampan blinkar BLÅ/RÖD.

Laddning
”Stäng Av” Nighthawk-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: 3-4 timmar.
LED-indikator
Av/På:
Blå, två snabba
blinkningar
Normal:
Blå, långsam 		
blinkning
Parning :
Röd/blå snabb
blinkning
PTT intryckt: Röd på
PTT av:
Röd av
Laddning:
Röd på
Fulladdad:
Röd av
Svagt batteri: Röd, långsam 		
blinkning

NIGHTHAWK
Snabbguide

Säkra din öronmussla
För att säkra din öronmussla kan
du efter anslutning till uttaget linda kabeln under klipset på din
Nighthawk.

Minska vindbrus
Nighthawk-mikrofonen är mycket känslig. Bär din Nighthawk
innanför västen eller jackan.

Säkra din Nighthawk
Om du vill säkra din Nighthawk
från att lossna kan du trä den
medföljande snodden runt tex.
en knapp. Dra i snodden för att
se till att passformen blir rätt.

Fördröjd sändning
När du vill sända så trycker du
på PTT-knappen, vänta på ett
”pip”, vänta 1 sekund, sedan
kan du börja prata. Du måste
göra detta om din Nighthawk har
hamnat i viloläge.

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

UTTAG FÖR ÖRONMUSSLA ELLER
HEADSET
AUTOMATISK MIKROFONSWITCHNING

MIKROFON

VOLYMKNAPPAR/
LÅTVAL

MULTIFUNKTIONSKNAPP (MFK)
ENKEL FUNKTION
FÖR PARNING

Sätta På
Tryck på multifunktionknapp
(MFK) tills BLÅTT ljus visas,
släpp sedan knappen.
Stäng Av
Långt tryck på MFK-knappen
tills blinkande RÖTT ljus visas,
släpp sedan knappen.

PTT-KNAPP

58 mm

TIPS
Minska statiskt brus
Sänk volymen på din Nighthawkenhet och öka volymen på din
radio. Detta minskar brus.

USBLADDNING

31 mm

Gå till parningsläge
I avstängt läge kan du komma
till parningsläge genom att hålla
nere MFK-knappen tills lampan
blinkar RÖTT och BLÅTT, släpp
sedan knappen.
FÖR ANVÄNDNING TILL RADIO UTAN BLUETOOTH
Nighthawk I avstängt läge kan

du komma till parningsläge genom att hålla nere MFK-knappen
i minst 8 sek tills lampan blinkar
RÖTT och BLÅTT, släpp sedan
knappen.
Radioadaptern (tillval)
Anslut Bluetooth radioadapter till din radio. Håll parnings-/
PTT-knappen nedtryckt på Bluetooth-adaptern och sätt på din
radio. Släpp inte knappen förrän
RÖTT/BLÅTT ljus blinkar på Bluetooth-adaptern. Håll Nighthawk
nära radion. När lampan på
Nighthawk och Bluetooth-adaptern lyser ett fast BLÅTT sken är
de två enheterna ihopkopplade.
Du kan nu sända både på Bluetooth-adapterns PTT såväl som
PTT-knappen på din Nighthawk.

