
Típus Művelet Teendő

Bekapcsolás Az "ON" nyomógombot nyomva tartani 2 másodpercig

Kikapcsolás Az "ON" nyomógombot nyomva tartani 2 másodpercig

Hangerő beállítása A "▲" gomb nyomásával erősödik, "▼"gomb nyomásával halkul.

Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomva tartani, amig be nem lép a "Pairing Menu"-be.

A "▲" gombot meg kell nyomni egyszer és meghalja a "Phone Pairing" üzentet.

Ekkor kell a telefonja Bluetooth menüjében a párosítást elindítani és a B902 LR készüléket kiválasztani-

Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomva tartani, amig be nem lép a "Pairing Menu"-be.

A "▲" gombot meg kell nyomni ötször és meghallja a "Second Mobile Phone Pairing" üzentet.

Ekkor kell a telefonja Bluetooth menüjében a párosítást elindítani és a B902 LR készüléket kiválasztani-

Hivás fogadása 

nyomógombbal
A hívást jelző szignált követően az "On" nyomógombot nyomja meg 2 másodpercig

Hivás fogadása 

hangvezérléssel

A konfigurációs menüben vagy az app-ban engedélyezett "VOX PHONE" funkció után a hívást jelző hangszinál után 

erős hanghullám segítségével fogadhatja. Ez a funkció aktív intercom kapcsolat alatt nem érhető el.

Hívás befejezése Tartsa lenyomva az "ON" gombot 2 másodpercig.

Hanggal hívás Telefon függő opció! Tarsa lenyomva az "ON" gombot 3 másodpercig.

Gyors hívás Előre a számítógépes alkalmazásban vagy az app-ban felvett telefonszámok hívása. Egyszerre 

Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amig be nem lép a "Pairing Menu"-be.

A "Pairing Menu"-be való belépés után a "▲" gombot meg kell nyomni kétszer és meghalja a "Intercom pairing" 

üzentet.

A másik, párosításra váró készüléken is el kell indítani az intercom párosítást

Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amig be nem lép a "Pairing Menu"-be.

A "Pairing Menu"-be való belépés után a "▲" gombot meg kell nyomni háromszor  és meghalja a "Other Intercom 

pairing" üzentet.

Kikapcsolt állapotban az "ON" gombot kell nyomvatartani, amig be nem lép a "Pairing Menu"-be.

Egyes intercom 

indítása 
Nyomja meg az "N" gomb egyszer az első, kétszer a második, háromszor a harmadik helyen tárolt partner hívásához.

Csoportos (group) 

indítása
Nyomja meg az "N" gomb hosszan amíg a "Group Intercom" hangot nem hallja.

Összes Intercom 

befejezése
Nyomja meg az "N" gomb egyszer röviden. 

Zene indítása Nyomja meg az "ON" gomb egyszer röviden. 

Zene leállítása Nyomja meg az "ON" gomb egyszer röviden. 

Zeneszám közötti 

váltás
A "▲" 2 másodpercig való nyomásával előre, a "▼"gombbal meg vissa tudd lépni.

FM rádió 

bekapcsolása 
Az "ON" nyomógombot nyomja meg 2x röviden 

Automata állomás 

keresés 
A rádió bekapcsolása után az  "▲" gombot nyomni 2 másodpercig. 

Előre programozott 

állomások közötti 

váltás 

A rádió bekapcsolása után az  "▼" gombot nyomni 2 másodpercig. 

ESS funkciók közötti 

váltás 

Egyszerre nyomja meg a"▲" és a "▼" gombokat röviden így mindig a következő funkcióra lép.  1. ESS bekapcsolása - 

2. Helyzetjelző (állandó fény) bekapcsolása - 3. Ködlámpa (villogó fény)bekapcsolása - ESS kikapcsolása

Egyszerre nyomja meg a"▲" és a "▼" gombokat hossan amíg a "Configuration menu" szöveget nem hallja 

A "▲" gomb egyesével, a menüpontok között léptetve nyomja meg 6x, amíg az "ESS Sensitivity" szöveget nem hallja 

Nyomja meg az "ON"gombot röviden 

A "▲" gombbal állítsa be az érzékenységet. 1 a legkisebb, 2. közepes, 3 magas érzékenységű

Telefon párosítás

Második telefon 

párosítás 
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A másik, réggebi N-Com párosításra váró készüléken is el kell indítani az intercom párosítást

Régebbi (nem SENA 

rendszerű N-Com 

rendszerrel való 

Intercom párosítás

A "Pairing Menu"-be való belépés után a "▲" gombot meg kell nyomni négyszer  és meghalja a "Other Intercom 

pairing" üzentet.

A másik, réggebi N-Com párosításra váró készüléken is el kell indítani az intercom párosítást

Minden egyéb zárt 

rendszerű 

kommunikációval való 

Intercom párosítás
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Intercom párosítás
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