
Menu-näppäimen

painaminen

kerran

Pikaopas 3M PELTOR WS ALERT XPI

Sisääntuleva 
puhelu

Nosta kansi
pois

Vedä salpaa
alaspäin

Paina

Bluetooth-

painiketta

kerran

Aktivoi puhelimen
Bluetooth ja hae uusia

yksiköitä. Vahvistuksena
kuulet ”Connected”

Varmista, että mikrofoni
on 1-3 mm suusta

Näin puhe kuuluu, ja saat hyvän
melun vaimennuksen mikrofonille

Paina kerran

Bluetooth-

painiketta

lopettaaksesi

puhelun

Aseta paristot
paikoilleen

Laitteen ollessa
sammutettuna, 

paina 2 sek 
yhtäjaksoisesti
ON/OFF/Mode-

painiketta

Paina
+ tai –

säätääksesi
äänen-

voimakkuutta

Paina
ON/OFF/Mode-

painiketta
säätääksesi

surround-äänen
voimakkuutta

Paina + tai –
säätääksesi surround-
äänen voimakkuutta

Hae
radiokanavia
painamalla

+ tai –

FI

Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta

Laitteen ollessa
päällä, paina

2 sek yhtäjaksoisesti
ON/OFF/Mode-

painiketta

2 sek

Aseta
paristot

paikoilleen
Vasen kupu

Synkronoi 
muita 

puhelimia
Oikea kupu

Laitteen
käynnistys

ja 
sammutus
Oikea kupu

Äänenvoi-
makkuuden

säätö
Oikea kupu

Radio-
kanavien

haku
Oikea kupu

Puhelujen
vastaanotto

Vasen kupu

”Power on” ”Power off”

”Surround volume”

”Search station”

Paina

menupainiketta

kerran

”Incoming call”

Kun headsetiin
kytketään virta 
ensimmäisen 

kerran, se 
siirtyy 

automaattisesti 
paritustilaan.

Synkronoi
ensimmäinen

puhelin
Oikea kupu

”Bluetooth

pairing on”

Aktivoi puhelimen
Bluetooth ja hae uusia

yksiköitä. Vahvistuksena
kuulet ”Connected”

Laitteen ollessa

päällä, paina

menu-painiketta

2 sek

2 sek

”Menu”

x1

”Bluetooth 

pairing”

Paina + aloittaaksesi 
paritus

”Bluetooth 

pairing on”

2 sek
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FI

Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta

Suomen 3M Oy

Laitteen ollessa

päällä, paina

menu-painiketta

2 sek

2 sek

Paina menu-

painiketta

7 kertaa

Pidä menu-painike

sisäänpainettuna

2 sek

2 sek

Tehdas-
asetusten
palautus
Oikea kupu

Hyvä tehdä

yhteydenoton

ongelmatilanteissa

”Menu” ”Reset to 

Factory Default”
”Reset Complete”

Paina lyhyesti 
kaksi kertaa 

ON/OFF/Mode

Aktivoi-
daksesi

Push-To-
Listen

Oikea kupu x2

Paina lyhyesti mitä 
tahansa painiketta, 

kun haluta ottaa 
pois päältä 

Push-To-Listen-
toiminnon.

Paina kerran 

Bluetooth-

painiketta:

Play tai Pause

Play, Pause 
ja Skip  

Musiikin 
suoratoisto

Vasen kupu
x1

Paina lyhyesti kaksi 

kertaa Bluetooth-

painiketta for 

siirtyäksesi eteenpäin

x2

x7


