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BLUETOOTHTM UNIT

NIGHTHAWKNIGHTHAWK

PRODUCT INFORMATIE

BLUETOOTHTM UNIT
Een Nighthawk koppelen aan 
een portofoon met BluetoothTM

Wanneer de Nighthawk is 
uitgeschakeld, houdt je de 
Multifunctionele BluetoothTM 

(MFB)-knop meer dan 8 
seconden in, totdat het licht 
ROOD/BLAUW knippert. Laat 
de knop daarna los. 

Ander BluetoothTM apparaat 
koppelen 
1. Ga naar instellingen > Blue-
toothTM en zet deze functie aan 
in je telefoon/audiospeler. Deze 
zal dan de nabijgelegen Blue-
toothapparaten weergeven. 
2. Selecteer de Nighthawk in de 
lijst met apparaten en druk op 
“verbinden”.  
3. Het kan zijn dat je “0000” 
moet invoeren om het apparaat 
te koppelen.

Aanzetten 
Druk de Multifunctionele Blue-
toothTM knop (MFB) in totdat er 
een BLAUW licht verschijnt. 

Mobiele telefoon koppelen 
1. Druk de PTT-knop kort in om 
de oproep te beantwoorden. 
2. Druk de PTT-knop lang in 
om een gesprek te beëindigen. 
3. Dubbelklik op de “-” knop 
om het laatst gekozen nummer 
opnieuw te kiezen.
4. Om Siri te activeren (alleen 
voor iPhone), druk je dubbel op 
de “+” knop. 

Audiospeler gebruiken 
1. Druk kort op de PTT knop 
voor het afspelen of op pauze 
zetten van de muziek.  
2. Druk kort op de “+” om door 
te spoelen en “-” om terug te 
spoelen. Let op: het volume 
verdubbelt, wanneer je muziek 
afspeelt.   

Uitzetten 
Houdt de MFB-knop inge-
drukt totdat er een knipperend 
ROOD licht verschijnt.

Twee Nighthawks (NH) 
koppelen
1. Houdt van beide NH de 
MTB knop ingedrukt totdat 
het lampje ROOD/BLAUW 
knippert. 
2. Druk nog een keer kort op 
de MTB knoppen tijdens het 
ROOD/BLAUW knipperen, 
totdat beide units BLAUW 
knipperen.
3. Het koppelen is voltooid.
Zodra het koppelen is voltooid, 
is PTT niet nodig tijdens deze 
modus. Om het geluid te dem-
pen, druk je kort op de MFB 
knop van beide units.

Batterij indicatie 
Wanneer de batterij bijna leeg 
is, geeft de NH een aantal korte 
geluidssignalen. 
Een andere indicator kan zijn 
dat er geen geluid meer uit de 
oortelefoon komt. 

Opladen 
Schakel de Nighthawk uit d.m.v. 
de aan/uit knop en sluit de 
USB-kabel aan op de USB- 
poort. Verbindt daarna het 
andere uiteinde met  computer 
of adapter, waarna er een 
knipperend ROOD licht zal 
ontstaan. Wanneer het licht 
continu ROOD brandt, is de 
NH opgeladen. Laadtijd: 3-4 
uur.

HOE WERKT DE NIGHTHAWK?

OPTIMAAL BENUTTEN
Volume regelen
Houdt de “+” knop lang 
ingedrukt om het volume te 
verhogen en de “-” knop om 
te verlagen. 

Verminderen van witte ruis
Verlaag het volume op de 
Nighthawk en verhoog het vol-
ume van de portofoon. De witte 
ruis zal dan verminderen.

Verminderen van windgeruis
De microfoon van de NH is erg 
gevoelig. Draag het daarom 
aan de binnenkant van een 
kledingstuk of onder een jas.

Lanyard
Door een Lanyard kun je 
eenvoudig de Nighthawk op 
het lichaam dragen. Haal de 
lus door het oogje naast de 
microfoon en bevestig de clip 
aan een knoopsgat.

Oortje aansluiten 
Door het snoer van het oortje 
vast te maken met een kleding-
clip, bescherm je het oortje van 
het losraken van de Nighthawk.

Koppelmodus aanzetten 
Wanneer de Nighthawk is 
uigeschakeld, houdt je de 
MFB knop vast, totdat het licht 
ROOD/BLAUW knippert.

Transmitting disclaimer
Tijdens het zenden, houd je de 
PTT knop ingedrukt en wacht 
totdat je “piep” hoort, wacht 
een seconde en dan begin je 
met spreken. Dit is nodig om 
de NH uit de Standby modus 
te halen.

BluetoothTM  adapter
Sluit de adapter aan op de 
portofoon. Druk en houdt de 
verbind/PTT knop in van de 
adapter en zet op hetzelfde 
moment de portofoon aan.  
Laat de knop pas los als de 
Bluetooth adapter BLAUW/
ROOD knippert. Houdt de 
NH dichtbij de adapter en  
wanneer beide lampjes continu 
BLAUW zijn, zijn ze gekoppeld. 
Je kunt zowel de PTT knop van 
de Nighthawk gebruiken, als 
die van de Bluetooth adapter. 

LED indicatie 
Aan/Uit: Knippert twee keer snel BLAUW
Standby: Knippert langzaam BLAUW
Koppelen: Knippert ROOD/BLAUW 
PTT ingedrukt: ROOD aan 
PTT losgelaten: ROOD uit 
Opladen: Knippert ROOD 
Opgeladen: Continu ROOD
Batterij bijna leeg: Knippert langzaam ROOD

Verbindt twee units met 
dezelfde Nighthawk

+
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De Nighthawk is de eerste en enige Bluetooth™ 
reversmicrofoon die 12+ uur spreektijd heeft, een-
voudig te koppelen, en multifunctioneel is.

Andere kenmerken zijn volumeregeling aan de 
voorzijde, makkelijk op te laden via USB-poort,  
directionele microfoon die gevoelig is voor fluister-
ing, stevige kledingclip en de strategisch geplaat-
ste LED-licht, aan de achterzijde van de microfoon.

De Nighthawk heeft ook vele duurzame voor- 
delen zoals: geen kabel breuk en minder  
slijtage. Het apparaat is voorzien van een makkelijk  
oplaadbare en vervangbare batterij.

Daarnaast kan de Nighthawk tegelijkertijd worden 
gecombineerd met meerdere BluetoothTM appa-
raten, zoals BluetoothTM compatibele mobiele tele-
foons en audiospelers

PRO-30511 Nighthawk

BLUETOOTHTM UNIT

 ● 12+ uur spreektijd en 150 uur standby-tijd
 ● Verbindt portofoon én mobiele telefoon op dezelfde unit
 ● Kies voor een alternatieve headset of oortje
 ● Multifunctionele BluetoothTM knop
 ● Robuust en duurzaam ontwerp
 ● Eenvoudig opladen via USB-poort
 ● Hooggevoelige microfoon
 ● Stabiele Bluetooth™ connectie
 ● Eenvoudig te koppelen
 ● 128-bit encryptie

Verbindt twee units met 
dezelfde Nighthawk

+
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BLUETOOTHTM UNIT

NIGHTHAWK
BELANGRIJKE FUNCTIES Bluetooth version

Bluetooth profile
Bluetooth RF spec
Security
RF power
RF sensitivity
RF frequency
Audio input
Audio input SNR
Audio input
CMRR
Standby current
Operation range
Dimensions
Weight

Bluetooth 4.1
HSP, HPP, A2CP, AVRCP
Class 2
128-bit key encryption
6dB
90dB
2,4 - 2,4835 GHz
20kHz (3dB bandwidth)
8kHz 79dB
20Hz - 20kHz (bandwidth)
50dB
6mA
10 meters
W31 x H58 x D21 (mm)
40 gram

PRO-30511

IC-F4400/STP9000

SPECIFICATIES

PRO-30511

Verbinden aan een 
portofoon MET 
Bluetooth en 
PTT-ondersteuning

Verbinden aan een 
portofoon ZONDER 
Bluetooth en PTT-
ondersteuning

Sluit een oortje 
aan met 3,5mm 
jackplug en ge-
bruik de ingebou-
wde microfoon 
van de Nighthawk.

Sluit een hoofd-
telefoon aan op 
de Nighthawk 
en gebruik de 
microfoon en 
luidspreker van 
de headset. 

Of sluit een head-
set aan met een 
3,5mm jackplug

Bluetooth Dongel

PRO-29286 PRO-29348

PRO-29287 PRO-29319 PRO-60225 PRO-29340 PRO-72245

Koppel eenvoudig de 

New IDAS-serie

PRO-29149 iPhone oortjes


