INTERKOM MOTOCYLKOWY
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elementy sterowania

1.
2.
3.
4.
5.

Włącz
Wyłącz
Telefon/Odtwarzanie
Głośność +
Głośność –

10. Gniazdo ładowania

6.
7.
8.
9.

Użytkownik B
Użytkownik C
Użytkownik D
Użytkownik E

11. Gniazdo zestawu mikrofon/słuchawki

12. Mocowanie na tylnej ściance obudowy
Instrukcja mocowania

Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po jednej stronie klipsa

Ściśnij spinkę i włóż jej
końce w 2 otwory po
drugiej stronie klipsa.

Otwórz klips ściskając do siebie spinki i załóż go na krawędź kasku

T

Wsuń interkom w mocowanie

Teraz usuń spinki

Instalacja zakończona

Miejsce do zainstalowania słuchawek i mikrofonu

Podłączenie zestawu mikrofon/słuchawki
Włączanie
Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk 1 włącz. Dioda zaświeci się na niebiesko, a w słuchawkach
rozlegnie się komunikat „power on”.
Wyłączanie
Wciśnij jednocześnie przyciski włącz i telefon lub tylko przycisk wyłącz. Dioda zaświeci na czerwono,
a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „power off”.
Parowanie z telefonem/MP3/nawigacją
Po włączeniu interkomu wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk telefon aż dioda zacznie
migać na przemian na czerwono i niebiesko, sygnalizując gotowość do parowania. Teraz wprowadź
telefon, MP3 lub nawigację w tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Po odnalezieniu na liście
interkomu wybierz opcję „paruj”. Po udanym parowaniu dioda będzie migać tylko w kolorze
niebieskim.
Raz sparowane urządzenie będzie się łączyć z interkomem po każdym włączeniu
i znalezieniu się w jego pobliżu.

Odbieranie połączenia telefonicznego
Połączenie przychodzą ce zostanie odebrane automatycznie po 8 sek. dzwonienia telefonu. Możesz
odebrać połączenie ręcznie naciskając przycisk telefon.
Odrzucanie połączenia przychodzącego
Jeżeli chcesz odrzucić połączenie w ciągu pierwszych 5 sek. dzwonienia telefonu naciśnij krótko dwa
razy przycisk telefon.
Zamykanie połączenia telefonicznego
Jeżeli chcesz zakończyć trwającą rozmowę telefoniczną naciśnij krótko w trakcie jej trwania przycisk
telefon.
Powtórne wybieranie ostatniego numeru
Mając włączony interkom i sparowany z nim telefon wciśnij 2 razy przycisk głośność -. Rozlegnie się
komunikat „redialing” i nastąpi ponowne wybieranie ostatniego numeru .
Wybieranie głosowe
Jeżeli twój telefon oferuje funkcje wybierania głosowego i chcesz z niej skorzystać przyciśnij
2 razy przycisk głośność +.
Odtwarzanie/Pauza muzyki
Krótko wciśnij przycisk telefon.
Regulacja głośności
W trybie interkomu, telefonu lub słuchania muzyki naciskaj przyciski głośność + i głośność - , żeby
wyregulować poziom dźwięku.
Przewijanie utworów muzycznych
W trakcie słuchania muzyki wciśnij dwa razy przycisk głośność + lub głośność –

Parowanie interkomów E6

włącz

Parowanie interkomu 1 i 2
Mając obydwa interkomy wyłączone wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk włącz w pierwszym
i drugim urządzeniu. Diody zaczną migać na niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach
jeszcze raz krótko naciśnij przycisk włącz. Dioda zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat
„searching”. Po kilku sekundach również w drugim interkomie dioda zacznie świecić tylko na
niebiesko sygnalizując udane parowanie, co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz
krótko naciśnij przycisk włącz na obu urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwa
interkomy mogą się ze sobą komunikować
Parowanie interkomu 1 i 3.
Wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk B na obydwu urządzeniach. Diody zaczną migać na
niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach jeszcze raz krótko naciśnij przycisk B. Dioda
zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat „searching”. Po kilku sekundach również
w drugim interkomie dioda zacznie świecić tylko na niebiesko sygnalizując udane parowanie,
co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk B na obu
urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwa interkomy mogą się ze sobą
komunikować.

Parowanie interkomu 1 i 4.
Wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk C na obydwu urządzeniach. Diody zaczną migać na
niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach jeszcze raz krótko naciśnij przycisk C. Dioda
zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat „searching”. Po kilku sekundach również
w drugim interkomie dioda zacznie świecić tylko na niebiesko sygnalizując udane parowanie,
co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk C na obu
urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwa interkomy mogą się ze sobą
komunikować.
Parowanie interkomu 1 i 5
Przeprowadź identyczne kroki jak w poprzednich parowaniach, z tym że teraz użyj przycisku D.
Parowanie interkomu 1 i 6
Przeprowadź identyczne kroki jak w poprzednich parowaniach, z tym że teraz użyj przycisku E.
Nawiązywanie i kończenie połączenia interkomowego
Rozpoczynając kontakt interkomowy wciśnij przycisk pod którym parowałeś korespondenta z którym
chcesz rozmawiać B, C, D, E.
Wciśnięcie przycisku włącz kończy połączenie.
Rozłączanie interkomu.
Krótkie wciśnięcie przycisku telefon rozłącza każde połączenie interkomowe.
Wymienność funkcji.
Każdy interkom od 1 do 6 może być interkomem głównym i do niego będą parowane wtedy
pozostałe. Zawsze zwracaj uwagę na schemat parowania
Kasowanie parowań
Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk B i telefon, do czasu aż dioda zacznie świecić przemiennie
na czerwono i niebiesko. Wszystkie parowania zostaną skasowane.
Współpraca z radiotelefonem.
Przy wyłączonym interkomie podłącz kabel radiotelefonu do gniazda USB. Teraz możesz
w komunikacji radiowej używać słuchawek i mikrofonu w kasku.
Niski stan akumulatora
Kiedy ilość prądu w akumulatorze staje się krytycznie niska co 30 sek. rozlega się ostrzeżenie „battery
low”

Ładowanie
Proces ładowania sygnalizuje świecenie czerwonej diody. Kiedy akumulator jest już naładowany
dioda gaśnie.
Dołączone akcesoria

Słuchawki i mikrofony

Mocowanie ze spinkami

Kabel USB

Dane techniczne
Specyfikacja Bluetooth:
Zasilanie:
Wsparcie protokołów Bluetooth:
Zakres temperatur pracy:
Zasięg interkomu:
Zakres częstotliwości
Zasięg połączenia z telefonem
Czas rozmów:
Czas ładowania:
Czas odtwarzania muzyki:
Typ akumulatora:
Czas czuwania

V3.0+EDR
akumulator VDD 3,7 V
A2DP, AVRCP, HS/HF
-40 ÷ +60° C
1200 m
2.404.-.2.480 GHz
10 m
do 8 h
2h
do 8 h
530 mAh
do 300 h

Zasady bezpieczeństwa
1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniona jest jakakolwiek zmiana ustawień i dokonywanie
parowań w trakcie jazdy.
2. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać używania, jeśli wydobywa się z niego
dym lub jest gorące i wydziela nieprzyjemny zapach.
3. Nie wrzucaj interkomu do ognia, bo spowoduje to wybuch akumulatora.
4. Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj żadnych, nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia,
gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu ze spaleniem włącznie, porażeniem
prądem itp.
Postępowanie w przypadkach szczególnych
W przypadku dostania się wody środka urządzenia, upadku lub uderzenia powodującego
niestandardowe dźwięki, wydzielanie dymu i nieprzyjemnego zapachu należy natychmiast wyłączyć
interkom i zaprzestać jego używania. Naprawę zlecić autoryzowanemu serwisowi.
Ostrzeżenia
1. Unikaj poddawania interkomu gwałtownym przeciążeniom np. upadek, uderzenie.
2. Nie kładź urządzenia przy ogniu ani nie narażaj zbyt długo na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
3. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Używaj interkomu w zakresie temperatur -40 ÷ +60° C.
5. Używaj tylko oryginalnych, testowanych akcesoriów.
Uwagi dotyczące ładowania
1. Do ładowania używaj dostarczonego przez producenta kabla.
2. Podczas gdy długo nie korzystasz z interkomu, ładuj go przynajmniej raz w roku.
3. Ładuj z użyciem adaptora sieciowego w pokojowej temperaturze z dala od otwartego ognia.
4. Jeżeli w trakcie ładowania zobaczysz dym lub poczujesz nieprzyjemny zapach natychmiast
przerwij proces odłączając prąd.

