
Tryck 1 gång på 
menyknappen

Snabbguide 3M PELTOR WS ALERT XPI

Inkommande 
samtal

Lyft av 
ytterkåpan

Dra luckan 
neråt

Tryck 
en gång på 
Bluetooth
knappen

Aktivera Bluetooth
och sök nya enheter 

på telefonen. Bekräftas 
med ”Connected”

Placera mikrofonen 
ca 1-3 mm från munnen 

för bra ljud och bra bullerdämpning

Tryck en gång 
på Bluetooth
knappen för 
att avsluta 
samtalet

Sätt i 
batterierna

I avstängt läge; 
Håll inne 

ON/OFF/Mode 
i 2 sek

2 sek

Tryck på 
+ eller –

för att justera 
radiovolymen

Tryck på 
ON/OFF/Mode
för att skifta till 
surroundvolym

Tryck på 
+ eller –

för att justera 
surroundvolymen

Sök station 
genom att 
trycka på 
+ eller –

S

För fler funktioner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/WSALERTXPI

I påslaget läge;
Håll inne 

ON/OFF/Mode 
i 2 sek

2 sek

Sätt i 
batterier

Vänster kåpa

Synka 
andra 

telefonen
Höger kåpa

Sätt på 
och 

stäng av
Höger kåpa

Justera 
volymen 
Höger kåpa

Sök 
kanaler 

på radion
Höger kåpa

Hantera
samtal

Vänster kåpa

”Power on” ”Power off”

”Surround volume”

”Search station”

Tryck 
en gång på 

menyknappen

”Incoming call”

När headsetet 
startas den 

första gången 
intar det 

automatiskt 
synkroniserings-

läge.

Synka 
första 

telefonen

”Bluetooth
pairing on”

Aktivera Bluetooth
och sök nya enheter 

på telefonen. Bekräftas 
med ”Connected”

Håll inne 
menyknappen

i 2 sek

2 sek

”Menu”

x1

”Bluetooth 
pairing”

Tryck på + för 
att starta

”Bluetooth 
pairing on”
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För fler funktioner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/WSALERTXPI

3M Svenska AB, kundservice@mmm.com, tel: 0370-65 65 65 

I påslaget läge;
Håll inne 

menyknappen
i 2 sek

2 sek

Tryck 7 
gånger på 

menyknappen

Håll inne 
menyknappen

i 2 sek

2 sek

Reset to 
Factory
Default

Höger kåpa
Bra att göra vid 

problem med synkning

”Menu” ”Reset to 
Factory Default”

”Reset Complete”

Dubbeltryck på 
ON/OFF/ModeAktivera 

Push-To-
Listen

Höger kåpa

x2

Tryck på valfri knapp 
för att avaktivera 
Push-To-Listen

Tryck 
en gång på 
Bluetooth

knappen för 
Play resp Paus

Play, Paus 
och Skip av 

streamad
musik

Vänster kåpa x1

Dubbeltryck 
på Bluetooth
knappen för 
Skip forward

x2


