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1. SISSEJUHATUS 

Äitah, et valisite Cardo PACKTALK EDGE suhtlemise ja meelelahutuse süsteemi mootorrattakiivrite jaoks. 

Me soovime teile suurepärast PACKTALK EDGE kogemust ja julgustame külastama  

www.cardosystems.com/support/packtalk-edge küsimuste, soovituste või kommentaaride puhul. 

Kui te pole veel paigaldanud PACKTALK EDGE seadet oma kiivrile, siis palun kinnitage see nagu 

kirjeldatud pakendis olevas Paigaldamise juhises. Võite samuti vaadata kinnitamise videot, mille leiate 

järgnevalt lingilt  www.cardosystems.com/packtalk-edge-installation/. 

 

 
Kiireks ülevaatamiseks sõidu peal laadige alla Taskujuhis aadressilt www.cardosystems.com/wp- 

content/uploads/guides/pocket/en/packtalk-edge-desktop.pdf. 

 

 
Enne seadme esmakordset kasutamist laadige alla Cardo Connect äpp ja järgige ekraanil olevaid juhiseid, et 

uuendada oma PACKTALK EGDE viimasele tarkvarale. 

 
 

See on versioon 1.0 PACKTALK EDGE kasutusjuhendist. Kasutusjuhendi viimane versioon teie 

eelistatud keeles ja mitmesugused juhendid on leitavad aadressil www.cardosystems.com/wp- 

content/uploads/guides/manual/en/packtalk-edge.pdf. 

https://www.cardosystems.com/support/packtalk-edge
https://www.cardosystems.com/freecom-x-installation/
https://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/installation/en/packtalk-edge.pdf
https://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/installation/en/packtalk-edge.pdf
https://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/freecom-2x.pdf
https://www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/manual/en/freecom-2x.pdf
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Veenduge, et PACKTALK EDGE aku on laetud vähemalt 4 tundi enne esmast kasutamist. 

 

2. ALUSTAMINE 

 
2.1 PACKTALK EDGE SEADMEGA TUTVUMINE 

 

 
2.2 PACKTALK EDGE LAADIMINE   

 

Seadme laadimiseks: 

1. Ühendage oma arvuti või seinalaadija oma PACKTALK EDGE USB-porti kasutades kaasas 

olevat USB kaablit. 
 

2. Kiirlaadimine: 

● Peale 20 minutilist laadimist on teil 2 tundi rääkimisaega. (1.5 - 2 tundi täieliku laadimiseni). 

3. Laadimine sõidu ajal: 

Kui peate seda laadima, ühendage oma seade pistikupessa. Saate sõidu ajal laadimist jätkata. 

PACKTALK EDGE aku toetab kuni 13 tundi kõneaega. 

Juhtketas Meedia Mobiil 

USB laadimine LED näidik Sidesüsteem 
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Laadimise ajal näitab LED laadimise olekut alljärgnevalt: 

● Punane LED sees - laadimine 

● Punane LED väljas - laadimine valmis 

VIHJE: Aku laadimise staatust saab igal hetkel kontrollida Cardo Connect äpis või öeldes „Hey Cardo, 

battery status“. 

 
 

2.3 SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE  

PACKTALK EDGE seadme sisselülitamiseks: 

● Vajutage mõlemat  ja  2 sekundit. 
 

Kõlar mängib alustamise heli. 

LED kinnitab, et PACKTALK EDGE on sisse lülitatud: 

● Normaalne aku - LED vilgub ühe korra sinist, seejärel rohelist. 

● Vähene aku - LED vilgub kolm korda sinist, seejärel rohelist. 

● Laadimine - LED vilgub punast ja rohelist. 

PACKTALK EDGE seadme väljalülitamiseks: 

● Vajutage ja  2 sekundit. 
 

LED vilgub kolm korda punast kinnitades, et seade lülitub välja. Kõlar mängib heli ja häälsõnum teatab 

akustaatuse, „Battery status X%“. 

 
 

2.4 PACKTALK EDGE KASUTAMINE  

Võite juhtida PACKTALK EDGE funktsioone alljärgnevatel viisidel: 

● Vajutage nuppu või nuppude kombinatsiooni seadmel 

● Kasutage Cardo Connect äppi oma mobiiliseadmel (kui see on seadmega ühendatud) 

● Kasutage loomuliku hääle juhtimist (öeldes käskluse, näiteks "Hey Cardo, Radio On") 
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● Kui seote seadme rohkem kui ühe mobiiltelefoniga, on kanal 1-ga seotud mobiiltelefon automaatne 

valik väljuvate kõnede jaoks. 

 

2.5 SEADME SIDUMINE BLUETOOTH SEADMETEGA 

PACKTALK EDGE seadmel on kaks Bluetooth kanalit ühendamiseks Bluetooth seadmetega nagu 

mobiiltelefonid, GPS seadmed ja TFT ratta info- ja meelelahutusüsteemid. 

Seadme ühendamiseks Bluetooth seadmega peate need kõigepealt siduma. Peale sidumist tunnevad need 

teineteist ära iga kord kui on leviulatuses. 
 

 
 

Mobiiltelefoniga sidumiseks: 

1. Käivitage mobiiltelefoni Bluetooth ühendus. 

2. Seadme ootereziimil vajutage  5 sekundit. 
 

LED vilgub punast ja sinist. 

3. Otsige oma mobiiltelefonil Bluetoothi seadmeid. 

4. Kui PACKTALK EDGE ilmub saadaval olevate seadmete nimekirja, valige see. 

Kui küsitakse PIN või parooli, sisestage 0000 (neli nulli). Kui küsitakse luba telefoni sidumiseks, 

lubage see. 

Telefon kinnitab, et sidumine on olnud edukas ja LED vilgub lillalt 2 sekundit. Helisõnum kinnitab 

„Phone connected“. 

Veel ühe Bluetooth seadme sidumiseks: 

1. Käivitage Bluetooth seadmel (näiteks teine mobiiltelefon, GPS seade või TFT). 

2. Seadme ootereziimil vajutage  5 sekundit. 
 

LED vilgub kiirelt punast ja sinist. 

3. Olenevalt Bluetooth seadmest: 

a. GPS seadme jaoks vajutage   ühe korra. 

b. TFT jaoks keerake juhtketast tahapoole. 
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● Kui sidumine ei ole 2 minuti jooksul lõpule viidud, lülitub seade automaatselt tagasi ootereziimi. 

● Mitte kõik Bluetooth GPS seadmed ei luba uhendust Bluetooth audioseadmetega. Vaadake GPSi 

kasutusjuhendit täpsema informatsiooni saamiseks. 

 

c. Teise telefoni jaoks keerake juhtketast ettepoole. 

 
LED vilgub punast ja sinist. 

4. Otsige seotaval seadmel Bluetooth seadmeid. 

5. Kui PACKTALK EDGE ilmub saadaval olevate seadmete nimekirja, valige see. 

Kui küsitakse PIN või parooli, sisestage 0000 (neli nulli). Kui küsitakse luba telefoni sidumiseks, 

lubage see. 

Seade kinnitab, et sidumine on olnud edukas ja LED vilgub lillalt 2 sekundit. 
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3. CARDO CONNECT ÄPP   

Cardo Connect äpp võimaldab teil seadistada oma PACKTALK EDGE seadeid. Lisaks võimaldab äpp   

kaugjuhtimist teie mobiiltelefoni ekraanilt. 

3.1 SEADME REGISTREEMINE  

1. Cardo Connect äpi allalaadimine. 
 

2. PACKTALK EDGE registreerimine. 
 

 

3. Valige oma keel. 
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● Cardo Update Windows/Mac jaoks - minimaalsed nõuded - Windows® 7/macOS x10.8. 

 

3.2 SEADME UUENDAMINE  

Enne seadme esmakordset kasutamist ja peale uue tarkvara saadavale tulekut, veenduge, et olete 

paigaldanud tarkvara viimase uuenduse. Tarkvara viimasele versioonile uuendamine hoiab teie seadme 

tõrgeteta ja pakub teile täiendavaid uusi funktsionaalsusi. 

PACKTALK EDGE seadet saab uuendada üle õhu või Cardo Connect äpi kaudu. 

PACKTALK EDGE seadme uuendamine Cardo Connect äpiga: 

Kui uus tarkvara on saadaval, tuleb hüpikaken teie äpi ekraanile. Vajutage Install (paigalda) ja järgige juhiseid 

ekraanil. 

Kui vajutate Remind me later (meenuta mulle hiljem), avaneb hüpikaken uuesti järgmisel päeval. 
 

PACKTALK EDGE uuendamiseks: 

1. Avage Cardo Connect äpp. 

2. Vajutage „Settings“ (seadistused). 

3. Valige oma seade. 

4. Valige tarkvara versioon. 

5. Vajutage „Update now“ (uuenda nüüd). 

Kui uuendamine on lõpetatud, vajuta „Finish“ (lõpeta) ja mine tagasi peaekraanile. 

PACKTALK EDGE seadme uuendmine arvutiga: 

1. Laadige alla ja paigaldage Cardo Update tööriist https://www.cardosystems.com/update. 

2. Avage Cardo Update. 

3. Registreerige (ainult esimesel korral). 

4. Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit ja uuendage tarkvara. 
 

https://www.cardosystems.com/update
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4. TEEL OLLES 

PACKTALK EDGE muudab lihtsaks võtta telefonikõnesid vastu ja kuulata muusikat mugaval ja ohutul viisil.  

4.1 PÕHILISED AUDIO FUNKTSIOONID 

Põhilised audio funktsioonid on samad olenemata sellest kas kuulate muusikat, räägite sidesüsteemiga või 

peate telefonivestlust. 

Heli valjemaks tegemiseks: 

● Keerake juhtketast vasakule. 
 

 
Pidevalt valjenevat heli mängitakse kuni kõlar saavutab oma maksimaalse helitugevuse, mida tähistab 

maksimaalse heli märguanne. 

Heli vaiksemaks tegemiseks: 

● Keerake juhtketast paremale. 
 

 

Pidevalt vaiksemat heli mängitakse kuni kõlar saavutab oma minimaalse helitugevuse, mida tähistab 

minimaalse heli märguanne. 

Mikrofoni täielikuks vaigistamiseks ja kõlari heli minimaalsele tasemele viimiseks: 

● Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu . 
 

 

Mikrofoni vaigistuse tühistamiseks ja kõlari heli eelnevale tasemele viimiseks: 

● Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu . 
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4.2 TELEFONIKÕNEDE TEGEMINE JA VASTUVÕTMINE 

Saate kasutada oma mobiiltelefoni telefonikõnede tegemiseks ja vastu võtmiseks seotuna PACKTALK EDGE 
seadmega. 

Saate teha käed-vabad kõnesid mobiiltelefoni häälvalimise valikut kasutades või kasutades Cardo kiirvalimise 

või viimase kõne uuesti valimise võimalusi. 

Telefonikõne tegemiseks: 

● Helistamiseks kasutades oma mobiiltelefoni häälvalimise võimalust, vajutage  või öelge „Hey Siri“ 

(kui kasutate iOS seadet) või „OK Google“ (kui kasutate Android seadet), seejärel tehke kõne 

vastavalt mobiiltelefoni juhistele. 

● Viimase mobiiltelefonil valitud numbri uuesti valimiseks.  Vajutage mobiili nuppu  2 sekundit või 

öelge „Hey Cardo, redial number“. 

 
Kiirvalimise numbri seadistamiseks: 

● Valige Cardo Connect äpil „Phone“ (telefon). Vajutage SET+ ja valige kontakt. 

 

Seadistatud kiirvalimise numbrile helistamiseks: 

● Vajutage kaks korda mobiili nupule . 
 



12 

 

 

 
 

 

 

Kõnele vastamiseks: 

● Vajutage mobiili nuppu  või vajutage juhtkettale või öelge "Answer". 

 

või 

 
 
 
 
 
 

 
Kõne eiramiseks: 

● Keerake juhtketast väljapoole või öelge „Ignore“. 
 

 
 
 

Kõne lõpetamiseks: 

● Vajutage mobiili nuppu või vajutage juhtketta kettale või öelge „Hey Cardo, End Call“. 

 
 
 

või 

 
 
 
 
 
 

 
4.2.1 KAHEL MOBIILTELEFONIL KAHE KÕNE VAHEL ÜMBERLÜLITAMINE 

PACKTALK EDGE saab ümberlülitada kahe kõne vahel kahel mobiiltelefonil kui mõlemad telefonid on 

seadmega seotud. 

● Kui olete seadmega ühendanud kaks mobiiltelefoni, ei saa te teha täiendavaid telefonikõnesid 

teiselt telefonilt kuni üks telefonikõne on veel aktiivne. 

● Bluetooth sidesüsteemi 3- või 4-suunaliste kõnede käigus ei saa sõitjad, kes on ühendatud mõlema 

A ja B kanaliga, telefonikõnesid vastu võtta. 
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Kahe kõne vahel ümberlülitamine kahel telefonil (ilma kumbagi kõnet katkestamata): 

● Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu . 
 

 
Käesoleva kõne lahtiühendamine ja teisele kõnele lülitamine: 

● Vajutage korraga  ja sidesüsteemi nuppu . 
 

4.3 MUUSIKA VOOGESITUS 

Saate oma seotud seadmest muusikat voogesitada PACKTALK EDGE seadmesse. 

Muusika voogesituse alustamiseks seotud seadmest: 

● Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, music on“. 
 

Muusika voogesituse lõpetamiseks: 

● Vajutage Juhtketast või öelge: „Hey Cardo, music off“. 
 

 

 

Järgmise loo vahele jätmine (voogesituse ajal): 

● Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, next track“. 
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Eelmise loo juurde liikumiseks (voogesituse ajal): 

● Vajutage Meedia nuppu  või öelge: „Hey Cardo, previous track“. 
 

 

Muusika jagamiseks teise sõitjaga: 

● Vajutage sidesüsteemi nuppu  2 sekundit või öelge „Hey Cardo, share music“. 
 

 

FM ja ATDP muusika vahel lülitamine: 

● Vajutage  2 sekundit. 
 

 

4.4 FM RAADIO KUULAMINE 

PACKTALK EDGE on varustatud sisse-ehitatud FM raadioga. 
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Kui lülitate FM raadio tööle, jätkab mängimist raadijaam, mis mängis siis kui viimati raadio välja lülitasite. 

 

FM raadio sisselülitamine: 

● Vajutage kaks korda või öelge: „Hey Cardo, radio on". 
 

 

 

 
 

FM raadio väljalülitamine: 

● Vajutage Juhtketast või öelge: „Hey Cardo, radio off“. 
 

 

 
Järgmise raadiojaama valimiseks: 

● Vajutage ühe korra või öelge: „Hey Cardo, next station". 
 

 

Eelmise raadiojaama valimiseks: 

● Vajutage kaks korda või öelge: „Hey Cardo, previous station". 
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Jaama otsimiseks ja valimiseks: 

1. Vajutage  3 korda. 

FM raadio mängib igat leitud jaama mitme sekundi jooksul. 

 

 
 

2. Kui kuulete jaama, mida soovite valida, vajutage . 
 

 
Otsitud jaama salvestamine aktiivseks eelvalikuks: 

● Kasutage Cardo Connect äppi oma mobiiltelefonil. 
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FM ja ATDP muusika vahel lülitamine: 

● Vajutage  2 sekundit. 
 

 

4.5 HÄÄLKÄSKLUSED 

Häälkäsklusi saab kasutada teatud PACKTALK EDGE funktsioonide käed-vaba juhtimiseks. Häälkäsklused 

kasutavad loomulikku häälekasutust. Öelge kõvasti korraldus ja PACKTALK EDGE teostab tegevuse. 

Häälkäsklused on saadaval mitmes keeles. Algseadete keel on inglise keel. Keelt saab vahetada mõne teise 

saadaval oleva keele vastu. 

PACKTALK EDGE kasutab alljärgnevaid eelmääratud häälkäsklusi. 
 

Tegevuseks... Öelge ... 

Vasta sissetulevale kõnele "Answer" 

Eira sissetulevat kõnet "Ignore" 

Lõpeta kõne "Hey Cardo, end call" 

Helista vaikeseade numbrile (muudetav) "Hey Cardo, speed dial" 

Vali viimane number uuesti "Hey Cardo, redial number" 

Muusika sisse lülitamine "Hey Cardo, music on" 

Muusika välja lülitamine "Hey Cardo, music off" 

Mängi järgmist muusikapala "Hey Cardo, next track" 

Mängi eelmist muusikapala "Hey Cardo, previous track" 

Jaga muusikat "Hey Cardo, share music" 

Raadio sisse lülitamine "Hey Cardo, radio on" 

Raadio välja lülitamine "Hey Cardo, radio off" 

Järgmise seadistatud raadiojaama valimine "Hey Cardo, next station" 

Eelmise seadistatud raadiojaama valimine "Hey Cardo, previous station" 

Kõnede sidesüsteemi avamine "Hey Cardo, call intercom" 

Sidesüsteemi kõne sulgemine "Hey Cardo, end intercom" 

Ligipääs Siri’le (kui ühendatud iOS seadmega) "Hey Siri" 

Ligipääs Google’le (kui ühendatud Android seadmega) "OK Google" 

Heli valjemaks "Hey Cardo, volume up" 

Heli vaiksemaks "Hey Cardo, volume down" 

Audio vaigistamine "Hey Cardo, mute audio" 

Vaigistuse tühistamine "Hey Cardo, unmute audio" 

Mikrofoni vaigistamine "Hey Cardo, mute microphone" 

Mikrofoni vaigistuse tühistamine "Hey Cardo, unmute microphone" 

Kontrolli aku olekut "Hey Cardo, battery status" 
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5. TEISTEGA SÕITMINE 

PACKTALK EDGE seadmel on kolm eristuvat sidesüsteemi suhtlemise viisi: traditsionaalne Bluetooth 

protokoll, Live sidesüsteem ja Cardo dünaamiline võrgusuhtluse (DMC) tehnoloogia. 

DMC on parim viis grupis suhtlemiseks. DMC olekus saate koheselt luua või liituda dünaamilise-voolava 

võrgustikuga kuni 15st sõitjast, et suhelda täielikult konverentsiolekus. Erinevalt Bluetooth’ist lubab DMC 

kõigil grupi liikmetel liikuda vabalt, mööduda teineteisest või hoopis grupist lahkuda ilma mõjutamata kä imas 

olevaid vestlusi teiste kaassõitjate vahel. Saate samuti kasutada DMC sidesüsteemi privaatselt teise sõitjaga 

suhtlemiseks. 

Loomulikult saate endiselt kasutada Bluetoothi teiste seadmetega ühendamiseks näiteks nutitelefoni või GPS, 

või suhtlemiseks teiste sõitjatega, kelle peakomplektid ei kasuta DMC tehnoloogiat.  Detailidega tutvumiseks 

vaadake Bluetooth sidesüsteem leheküljel 22. 

Kuidas DMC töötab? 

Igaüks saab algatada uue DMC grupi. 

DMC sidesüsteemi olekus saavad sõitjad liituda, lahkuda ja uuesti liituda olemasoleva DMC grupiga ilma 

mõjutamata käimasolevaid vestlusi teiste grupi liikmete vahel. Kui grupi liige liigub levist välja, ühendatakse 

allesjäänud sõitjad automaatselt uuesti sekundi murdosa jooksul lähemal asuva liikmega, jättes kõrvale 

eemaldunud või kauge sõitja. Sellisel viisil jäävad aktiivsed sõitjad teineteisega ühendatuks. 

 
 

5.1 DMC sidesüsteem 

Saate kasutada DMC sidesüsteemi teiste oma DMC grupis olevate sõitjatega rääkimiseks. Täpsema 

informatsiooni saamiseks DMC sidesüsteemi gruppide loomisest vaadake DMC sidesüsteemi gruppide 

loomine leheküljel 19 

Kasutades DMC sidesüsteemi räägivad kõik grupis olevad sõitjad käed-vabad süsteemis. Sõitja ei pea tegema 

mingeid lisategevusi, et rääkida või kuulda teisi grupis olevaid sõitjaid. 

Kasutades DMC sidesüsteemi saate samuti: 

● Jutustada privaatselt teise sõitjaga oma DMC grupist, vaadake Privaatselt jutustamine leheküljel 20. 

● Ühendada mitte-DMC reisija või sõitja, vaadake DMC sidesüsteemi kasutamine leheküljel 19. 

● DMC sidesüsteemi gruppe vaigistada/vaigistust tühistada, vaadake DMC sidesüsteemi gruppide 
vaigistamine/vaigistuse tühistamine leheküljel 21. 

● Kustutada DMC sidesüsteemi gruppe, vaadake DMC sidesüsteemi grupist lahkumine leheküljel 19. 

● Muusikat kuulata DMC sidesüsteemi grupis olemise ajal, vaadake Mitme audio sisendi ja 

helitugevuse juhtimine  leheküljel 22. 

● Lülitada ümber DMC sidesüsteemi ja Bluetooth sidesüsteemi vahel, vaadake Sidesüsteemide vahel 

ümberlülitamine leheküljel 26. 

5.1.1 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE LOOMINE JA KASUTAMINE 

Saate hallata DMC sidesüsteemi gruppe sobivaks teie sõiduvajadustega, sealhulgas luua gruppe, liituda 

gruppidega, lahkuda ja uuesti liituda gruppidega või muuta oma aktiivset gruppi. 

DMC sidesüsteemi grupid on loodud ja kustutatud ükskõik millise sõitja poolt grupis. Igas grupis saab olla kuni 

15 sõitjat. Grupi loomisel peaksid kõik liikmed olema 5 meetri raadiuses (16 jalga). 

Kui DMC grupi ühendus kaob, jääte grupi osaks. Kui olete ükskõik millise grupiliikme levialas, ühendute 

automaatselt uuesti. 
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● Kui olete soetanud PACKTALK EDGE DUO, sisaldab pakend kahte seadet, mis kuuluvad samasse 

DMC sidesüsteemi gruppi. Grupi loomine ei ole vajalik. 

Kui lahkute DMC sidesüsteemi grupist, peate sellega uuesti liituma kui tahate sellega tulevikus 

uuesti ühendada. 

 

Kui teie DMC grupp jaguneb nii, et mõned grupiliikmed on teineteise leviulatuses, kuid mitte teistega 

leviulatuses, saate jätkata vestlemist leviulatuses olevate liikmetega. Kui olete uuesti ükskõik millise 

grupiliikme levialas, ühendute automaatselt uuesti. 

Kui liitute uue DMC grupiga, lahkute automaatselt olemasolevast DMC grupist. 
 

5.1.1.1 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE LOOMINE 

1. Kõik sõitjad vajutavad  5 sekundit. LED vilgub punast ja rohelist kiiresti. 
 

 
2. Peale iga liikme edukat liitumist vilguvad liitunud seadmete LEDid lillalt. Peale 

grupi loomise lõppemist algab DMC sidesüsteemi konverents automaatselt. 

 

5.1.1.2 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDEGA LIITUMINE 

Saate liituda või uuesti liituda varasemalt loodud DMC grupiga. 

Olemasoleva DMC grupiga liitumiseks: 

1. Vajutage  5 sekundit. LED vilgub punast ja rohelist kiiresti. 

Vilkuva LED näidiku värv näitab, kas olete gruppi lisatud: 

● Lilla: Olete edukalt grupiga liitunud. 

● Kollane: Te ei saa grupiga liiituda, kuna selle maksimaalne sõitjate arv on juba täis. 

● Punane: Liitumine ebaõnnestus. 

2. Grupi administraator lubab täiendava sõitja valides „Lisa sõitja“ Cardo Connect äpis. 

5.1.1.3 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDEST LAHKUMINE 
 

Saate DMC grupist lahkuda Cardo Connect äpi kaudu või tehes tehase algseadete taastamise. 

 

 
5.1.2 DMC SIDESÜSTEEMI KASUTAMINE 

5.1.2.1 MITTE-DMC REISIJA LISAMINE 

Saate kasutada DMC sildamise funktsiooni mitte-DMC reisija liitmiseks sidesüsteemi gruppi. 
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See võimalus on samuti saadavalt Cardo mobiiliäpis. 

 

Mitte-DMC reisija/sõitja sildamiseks: 

Bluetooth reisija lisamiseks kasutage Cardo Connect äppi: 
 
 

 

Mitte-DMC reisija sidesüsteemi alustamiseks/lõpetamiseks: 

● Vajutage  3 korda. 
 

 
5.1.2.2 PRIVAATSELT JUTUSTAMINE 

Saate privaatselt jutustada oma DMC grupi ühe liikmega. 
 

Privaatselt jutustamiseks: 

1. Mobiiliäpis valige sõitja, kellega soovite privaatselt rääkida 
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2. Privaatse vestluse alustamiseks/lõpetamiseks vajutage kaks korda. 
 
 

 
 

 
5.1.2.3 DMC SIDESÜSTEEMI GRUPPIDE VAIGISTAMINE/VAIGISTUSE TÜHISTAMINE 

DMC sidesüsteemi vaigistamine vaigistab teie mikrofoni ja kõlari sidesüsteemi grupiga suhtlemise jaoks. Teie 

mikrofon ja kõlarid on endiselt aktiivsed telefonikõnede ja muusika jaoks. Vaigistuse tühistamine toob teid 

tagasi grupivestlusesse. 

DMC grupi vaigistamiseks/vaigistuse tühistamiseks: 

Vajutage oma seadme juhtketast 2 sekundit. 

 
5.1.2.4 KÕNE JAGAMISE ALUSTAMINE/LÕPETAMINE: 

Kõne jagamise alustamiseks/lõpetamiseks: 

 

Kõne jagamiseks DMC grupis olevate sõitjatega vajutage        2 sekundit. Kõik 

sõitjad saavad telefonivestluses osaleda. 
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● Kanali sidumine asendab samal kanalil varem seotud olnud seadme uue seadmega. 

● Kui olete soetanud PACKTALK EDGE DUO, on pakendis kaks eelnevalt seotud seadet. 

● Sisesüsteemi leviulatus teiste mudelitega on piiratud väiksema leviulatusega seadme järgi. 

 
 

 
 
 
 

5.1.2.5 MITME AUDIO SISENDI JA HELITUGEVUSE JUHTIMINE 

PACKTALK EDGE saab kasutada paralleelset audio voogesitust, et esitada audiot kahest ühendatud allikast 

samaaegselt, nii et saate kuulata muusikat või FM raadiot samal ajal DMC sidesüsteemiga vesteldes. 

PACKTALK EDGE juhib automaatselt muusika ja FM raadio helitugevust DMC sidesüsteemi kasutamise ajal. 

PACKTALK EDGE juhib samuti automaatselt DMC sidesüsteemi helitugevust mobiiltelefoni kõnede ja 

GPSiga. Täpsema informatsiooni saamiseks tausta helitugevuse ja audioallikate prioriteetide kohta, vaadake 

Paralleelse audio kasutamine voogesitusel leheküljel 28. 

5.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEM 

Oma seadme ühendamiseks teise seadmega Bluetooth sidesüsteemiga nagu Cardo Bluetooth seade või 

muud Bluetoothi kasutavad seadmed, peate kõigepealt siduma nende kanalid. Peale sidumist tunneb 

seade teise ära iga kord kui nad on leviulatuses. 
 

5.2.1 MITTE-DMC SIDESÜSTEEMI LOOMINE 

DMC on alati parim viis sõitjate grupi ühendamiseks. Kui juhtute sõitma grupi sõitjatega, kel ei ole DMC 

seadmeid (nagu Bluetoothi suhtlusseadmed Cardo või teiste kaubamärkidega), saate lülitada oma seadme 

Bluetooth olekusse ja luua või liituda mitte-DMC grupiga. Osalevad sõitja ühendatakse ketiga, milles on 

maksimaalselt neli sõitjat. 

Mitte-DMC sidesüsteemi loomiseks (Cardo või mitte Cardo) : 

1. Kinnitage, et teie Cardo seade on ootereziimis Bluetooth sidesüsteemi olekus (LED vilgub aeglaselt 
sinist). 

Kui seade ei ole Bluetooth sidesüsteemi olekus, kasutage Cardo Connect äppi. Valige sidesüsteem, 

seejärel Bluetooth olek. Täpsemat informatsiooni vaadake Sidesüsteemide vahel vahetamine leheküljel 

26. 

Mitte-Cardo seade peaks olema telefoni sidumise olekus. 

2. 2-suunalise sidumise algatamiseks: 
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Bluetoothi sidesüsteemi sidumine peab olema algatatud teise seadme poolt. 

Bluetoothi sidesüsteemi sidumine peab olema algatatud teise seadme poolt. 

 
 

   
 

Valige sidesüsteem Lülituge Bluetooth olekusse Valige Bluetooth sõitja 
 

 

3. Kolmanda sõitja lisamiseks: 
 

 

 

4. Neljanda sõitja lisamiseks liituvad sõitja 1 ja sõitja 2 täiendava sõitjaga. 
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5.2.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KASUTAMINE 

5.2.2.1 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KÕNEDE ALUSTAMINE/LÕPETAMINE 

Sõitjaga suhtlemise alustamiseks või lõpetamiseks: 

 
: 

 

● Vajutage         korra või öelge "Hey Cardo, call intercom" või "Hey Cardo end intercom". 
 

 
Sõitjaga 2 suhtlemise alustamiseks või lõpetamiseks: 

 

● Vajutage         kaks korda või öelge "Hey Cardo, call intercom" või "Hey Cardo end intercom". 
 

 
5.2.2.2 BLUETOOTH SIDESÜSTEEMI KÕNEDE VASTUVÕTMINE 

Kui teine seotud seade helistab Bluetooth sidesüsteemi kaudu, algab kõne koheselt. 
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● Muusikat saab jagada ainult ühe reisija/sõitjaga. 

● Bluetooth sidesüsteemi kõned on muusika jagamise ajal välja lülitatud. 

● Kui teie seade on seotud kahe mobiiltelefoniga, jagatakse muusikat mobiiltelefonist, mille kaudu te 

viimati muusikat mängisite. 

● Kui lõpetate muusika jagamise, mängib muusika edasi ainult teie seadmes. 

● Kui teil on Duo komplekt ei pea te jagamise partnerit seadistama, see on eelseadistatud. 

 

5.3 MUUSIKA JAGAMINE 

Saate jagada muusikat kaasreisija või teise sõitjaga. 
 

Jagamise alustamiseks: 

1. Alusta muusiga mängimist. 

2. Seadista jagamispartner Cardo Connect äpi kaudu: 

 

 

 

3. Vajutage    2 sekundit jagamise alustamiseks . 

 
Jagamise lõpetamiseks: 

 

● Vajutage       2 sekundit. 
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5.4 SIDESÜSTEEMIDE VAHEL VAHETAMINE 

PACKTALK EDGE saab töötada ainult ühes sidesüsteemi olekus korraga. 

Käesolev sidesüsteemi olek on kuvatud LED näidiku värviga: 

● DMC sidesüsteemis vilgub LED roheliselt umbes 4-sekundilise intervalliga. 

● Bluetooth sidesüsteemis vilgub LED siniselt umbes 4-sekundilise intervalliga. 

Sidesüsteemide vahel vahetamiseks: 

● Kasutage Cardo Connect äppi. 
 

Vilkuva LEDi värvus muutub ja häälsõnum kinnitab käesolevat sidesüsteemi olekut. 
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See valik kustutab kõik seotud seadmed ja kõik seadistuse määratlused. 

 

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

6.1 TAASKÄIVITAMINE 

Kui teie PACKTALK EDGE lõpetab reageerimise, taaskäivitage see ühel alljärgneval viisil: 

● Lülitage seade välja ja uuesti sisse (vaadake Seadme sisse- ja väljalülitamine).  

● Taaskäivitage seade vajutades korraga  + 10 sekundit. 
 

 
6.2 TEHASE ALGSEADETE TAASTAMINE 

 

Seadme tehase algseadete taastamiseks: 

1. Kontrollige, et PACKTALK EDGE on ootereziimis. 

2. Vajutage korraga  +  +  10 sekundit. 
 

 
LED vilgub punast 5 korda. 

3. Tehase algseadeid saab taastada ka Cardo Connect äpi vahendusel. 

 


