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Dziękujemy za wybranie naszego INTERKOMU i pragniemy przekazać Państwu poniższe 
informacje:

INTERKOM jest  to  zestaw słuchawkowy bluetooth,  który może być parowany z urządzeniami 
wyposażonymi  w bluetooth.  Dzięki  swojemu kształtowi  można montować  go  po  obu stronach 
kasku. Przycisk do odbierania rozmów został tak zaprojektowany aby łatwo było go obsługiwać 
nawet  w  rękawicach,  jest  najbardziej  wystającą  częścią  zestawu słuchawkowego  dzięki  czemu 
można go szybko odnaleźć.
Aerodynamiczny kształt urządzenia zapobiega zawirowaniom powietrza 
Dzięki swojej funkcjonalności i  wyglądowi, nasz INTERKOM jest bezkonkurencyjny na rynku. 
Jego elegancki design i  czarny kolor sprawiają,  że wyglądem pasuje do każdego kasku. Dzięki 
zastosowaniu technologii  bluetooth połączenie  z  innymi urządzeniami oraz  jakość dźwięku jest 
znakomita nawet przy dużych prędkościach.

Funkcje urządzenia:

– zasięg pomiędzy dwoma INTERKOMAMI to nawet 500m*
– aktywacja głosowa – aby odebrać przychodzącą rozmowę nie musisz nic naciskać, wystarczy 

powiedzieć jedno słowo

*500m w terenie niezabudowanym

Ostrzeżenie
Prowadzenie pojazdu a nie rozmowy powinno być priorytetem. Zwolnij jeśli musisz rozmawiać i 
bardziej  skup  się  na  jeździe,  rozmowa  rozprasza.  Podczas  złych  warunków  pogodowych  lub 
ciężkiej sytuacji na drodze (wzmożony ruch) lepiej się zatrzymać, żeby porozmawiać.
Prowadź bezpiecznie i stosuj się do kodeksu drogowego.
Jeśli zostawiasz kask wyciągnij moduł bluetooth, zapobiegaj kradzieży.   

Bateria 
Zestaw  słuchawkowy  bluetooth  został  wyposażony  w  baterie  litowo-polimerową  stosowaną  w 
najnowocześniejszych urządzeniach. 
Jeśli  zestaw  nie  będzie  używany  przez  dłuższy  czas,  bateria  musi  być  ładowana  co  dwa/trzy 
miesiące, w przeciwnym wypadku może ulec uszkodzeniu (skróci się jej żywotność).
Zestaw jest wodoszczelny, więc jeśli coś dzieje się z baterią nie można wymieniać jej na własną 
rękę, lepiej skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.

Czyszczenie
Do czyszczenia nie używaj detergentów, użyj wilgotnej szmatki ewentualnie z małą ilością mydła.
Jeśli zamierzasz czyścić wodą zostaw zamontowany na kasku z podłączonym mikrofonem. Zestaw 
jest wodoszczelny tylko jeśli podłączony do ładowarki lub mikrofonu.

Gwarancja
Produkt objęty roczną gwarancją producenta



Zawartość zestawu
A. Moduł bluetooth
B. Zestaw do mocowania w kasku z mikrofonem 
C. Podstawka umożliwiająca szybkie wypinanie z dwoma śrubkami
D. Mocowanie
E. Ładowarka 110-220V
F. Taśma mocująca głośnik

Opis produktu
A. Moduł bluetooth

1. Przycisk multifunkcyjny
2. Dioda led multifunkcyjna
3. + przycisk głośności
4. - przycisk głośności
5. Gniazdo akcesoryjne i ładowarki
6. Instrukcja łączenia modułu bluetooth

B. Zestaw do mocowania w kasku z mikrofonem
       7. Zestaw słuchawkowy
       8. Mikrofon
       9. Połączenie mikrofonu z zestawem słuchawkowym

Ładowanie urządzenia
Uwaga! Ładowanie baterii powinno rozpocząć sie bezpośrednio po otworzeniu pudelka z zestawem
(F)

1. Dioda świeci na kolor niebieski. Jeśli zaczyna migać na czerwono oznacza to że bateria 
jest bliska rozładowania i należy ja bezzwłocznie naładować by uniknąć kompletnego 
rozładowania.

2. W celu  naładowania  baterii  należy  podłączyć  moduł  Bluetooth  do  ładowarki,  którą 
podłączamy do gniazda 110 lub 220 V
Podczas ładowania dioda miga na czerwony i zielony kolor

3. Koniec ładowania wskazuje zielony kolor diody
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę.

Włączanie i wyłączanie urządzenia
Dźwięki funkcyjne urządzenia są słyszalne tylko gdy do modułu bluetooth podpięty jest zestaw 
słuchawkowy.

Włączanie: By włączyć urządzenie należy przycisnąć przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 1 
sekundę  aż  do  momentu  gdy  dioda  zacznie  migać  na  kolor  niebieski  oraz  usłyszymy  odgłos 
potwierdzający załączenie sie urządzenia.

Wyłączanie:  W celu wyłączenia uradzenia naciśnij  wielofunkcyjny przycisk (1) i  trzymaj przez 
około  5  sekund  podczas  których  dioda  zacznie  migać  na  niebiesko  i  usłyszysz  dwa  sygnały 
głosowe. Gdy usłyszysz trzeci dwu-tonowy sygnał zwolnij przycisk. Niebieska dotąd dioda zmieni 
kolor  na  czerwony.  Poczekaj  jeszcze  parę  sekund  aż  dioda  zgaśnie  całkowicie  co  oznacza 
wyłączenie urządzenia.



Parowanie z telefonem bluetooth
Parowanie to nawiązanie połączenia pomiędzy słuchawką  a telefonem komórkowym. Parowanie 
przeprowadzamy tylko za pierwszym razem korzystania z telefonu. 

1.Podczas gdy urządzenie jest wyłączone (dioda nie świeci) naciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) i 
trzymaj przez około 5 sekund. Podczas tej czynności usłyszysz dwa potwierdzające dźwięki. Na 
drugi  dźwięk  zwolnij  przycisk,  dioda  zacznie  migać  na  przemian  na  czerwono  i  niebiesko. 
Urządzenie teraz jest gotowe do parowania z telefonem komórkowym.
2. Podczas gdy urządzenie czeka na twoja reakcje, przejdź do menu telefonu który chcesz sparować 
uaktywnij funkcje bluetooth w telefonie i rozpocznij szukanie urządzeń. 
3. Jeśli telefon zasygnalizuje łączność z urządzeniem wybierz STMOTO i potwierdź
4. Jeśli zostaniesz spytany o hasło wciśnij 0000 (4x zero) a następnie potwierdź ok
5. Po wprowadzeniu hasła jeśli parowanie zostało zakończone sukcesem dioda (2) zacznie migać 
na niebiesko

WAZNE!
Niektóre telefony mogą nie łączyć sie bezpośrednio po wprowadzeniu pinu 0000. Jeśli taka sytuacja 
nastąpi wciśnij przycisk wielofunkcyjny a urządzenie wyda dźwięk potwierdzający. Lub wybierz 
STMOTO w ustawieniach bluetooth telefonu a następnie wybierz funkcje połącz.

Tak sparowana słuchawka jest gotowa do użycia.

Instalacja na kasku
WAŻNE: Zestaw zawiera dwa typy podstawy do montowania na kasku, jeden samoprzylepny (D) 
drugi zaś bezinwazyjny i łatwy do montażu oraz demontażu uchwyt zaciskowy na dwie śruby. 

Używanie podstawki z zaciskiem
Wybierz miejsce na Twoim kasku, które najbardziej odpowiada na zamontowanie urządzenia (po 
lewej  lub  prawej  stronie  kasku).  Włóż  wewnętrzna  część  klipsu  do  środka  kasku  a  następnie 
dopasuj zewnętrzna część po drugiej stronie (zdjęcie I). Następnie włóż śrubki (zdjęcie L) i zaciśnij 
je tak by moc jeszcze przesuwać obie części. Upewnij sie czy obie części pasują do siebie po obu 
stronach skorupy kasku i dokręć śrubki używając dołączonego do zestawu śrubokrętu  (H).
Podpórka  ma  dodatkowo  adaptor  (E),  który  kompensuje  ewentualne  różnice  grubości  kasków. 
Adaptor  jest  montowany  pomiędzy  dwoma  częściami  uchwytu.  Montując  adaptor  należy  użyć 
dłuższych śrub dołączonych także do zestawu (zdjęcie Z)

Używanie podstawki z taśmą samoprzylepną
1. Weź samoprzylepny uchwyt i wybierz najlepsze miejsce do umocowania go do kasku. Przed 
przyklejeniem podstawy należy oczyścić wybrane miejsce na powierzchni kasku poprzez zmycie 
ewentualnych zabrudzeń oraz tłuszczu. Nie zaleca sie stosowania w tym celu rozpuszczalników, 
które mogą uszkodzić trwale lub odbarwić powierzchnie kasku. 
Następnie  usuń  pasek  zabezpieczający  taśmę  samoprzylepną  i  dociśnij  podstawę  do  uprzednio 
oczyszczonej  powierzchni  (zdjęcie  P).  Należy  pamiętać  że  raz  zamocowany  uchwyt  nie  daje 
możliwości  regulacji  miejsca  przyłożenia.  Należy  wiec  bardzo  dokładnie  wybrać  miejsce 
przyklejenia podstawy.

2. Do tak przymocowanego uchwytu wsuń od góry moduł Bluetooth (zdjęcie M). Upewnij sie 
następnie czy moduł jest poprawnie przymocowany (zdjęcie N).

Moduł Bluetooth musi być zawsze montowany od góry! Niezależnie od tego czy podstawa jest zamontowana 
po prawej czy lewej stronie kasku, wtyczka do słuchawek oraz mikrofonu musi być zawsze na spodzie 
modułu.



3. Następnie używając taśmy dwustronnej przymocuj pasek Velcro (G) wewnątrz kasku (zdjęcie 
Q) na wysokości ucha. 

Przed umiejscowieniem Velcro zaleca sie przeprowadzeni testu poprzez założenie kasku i znalezienie 
najbardziej odpowiedniego miejsca.

4.  Kiedy juz pasek Velcro jest  zamontowany dołącz do niego słuchawki z mikrofonem (B) do 
gniazda (5) w module Bluetooth według rysunku R. Zdjęcia S/T oraz U/V.

INTERPHONE  jest teraz zamontowany i gotowy do użycia.

Szybkie zdejmowanie modułu z kasku
Aby szybko zdemontować moduł  Bluetooth  należy wcisnąć  zawleczkę  (zdjęcie  O) a  następnie 
wysunąć moduł ku gorze.

Podstawowe operacje

WAZNE!: Poniżej przestawione funkcje działają tylko wtedy gdy INTERPHONE jest sparowany z 
telefonem ( zobacz PAROWANIE Z TELEFONEM ).

Kontrola głośności
Wstępne ustawienie głośności należy wykonać podczas uruchomionego silnika motocykla ale nie 
podczas jazdy. Do zwiększenia głośności używamy przycisku 3. Do zmniejszenia zaś przycisku 4. 
Podczas jazdy urządzenie automatycznie dostosowuje głośność do panujących w danym momencie 
warunków.

Przekazywanie rozmów
Podczas  telefonowania,  rozmowa  może  być  przekierowana  z  INTERPHONE  na  telefon  kom 
orkowy i na odwrót.

Przekierowanie z INTERPHONE na telefon komórkowy:
Przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 2 sekundy. Zwolnij przycisk po usłyszeniu 
dźwięku potwierdzającego, który informuje ze operacja została wykonana. 

Przekierowanie z telefonu komórkowego na INTERPHONE
Przyciśnij  i  trzymaj  przycisk  wielofunkcyjny  przez  1  sekundę.  Kiedy  usłyszysz  dźwięk 
potwierdzający, rozmowa została przekierowana do słuchawki.

Telefonowanie
Wybierz  zadany  nr  telefonu  używając  telefonu.  Glos  automatycznie  zostanie  przeniesiony  do 
słuchawki Bluetooth. 

Niektóre  telefony  jak  np.  Siemens  S55  nie  przekierowują  automatycznie  sygnału  do  urządzeń 
Bluetooth.  Jeśli  posiadasz taki  telefon przyciśnij  przycisk wielofunkcyjny (1)  aby przekierować 
rozmowę do słuchawek.



Odbieranie i odrzucanie połączeń
1. Jeśli masz włączoną funkcje VOX aby odebrać połączenie wystarczy w przeciągu 10 sekund 

powiedz słowo np. Halo. Jeśli nie wypowiesz żadnego słowa w tym czasie rozmowa zostanie 
automatycznie  odrzucona.  Jeśli  funkcja  VOX  nie  jest  włączona  przyciśnij  przycisk 
wielofunkcyjny (1) aby odebrać popaczenie.

2. Aby zakończyć rozmowę przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1). Usłyszysz dźwięk kończący 
rozmowę.

Wybieranie głosowe
WAZNE:  Przed  korzystaniem  z  tej  funkcji  musisz  ustawić  w  telefonie  funkcje  wybierania 
głosowego i przypisać znaki głosowe w książce telefonicznej. 

Przyciśnij  i  trzymaj  przycisk  wielofunkcyjny  (1)  przez  1  sekundę  aż  do  usłyszenia  dźwięku 
potwierdzającego. W zależności od telefonu możesz usłyszeć glos proszący Cie o identyfikator 
osoby do której chcesz dzwonić.
Kiedy wypowiesz imie zostanie nawiązane połączenie z wybranym numerem.

Funkcje specjalne
Zwiększenie bądź zmniejszenie głośności zależy w głównej mierze od typu kasku jaki używasz. 
Rożne  rodzaje  materiału  użytego  do  wyścielania  kasku,  bądź  ergonomia  kasku  powodują,  ze 
dystans  pomiędzy  uchem  a  słuchawką  może  być  bardzo  rożny.  Funkcja  zwiększania  bądź 
zmniejszania głośności urządzenia służy do zniwelowania tych niedogodności.

AKTYWOWANIE 

Jeśli  słuchawka  znajduję  sie  daleko  od  ucha  funkcja  ta  może  być  aktywowana  by  zwiększyć 
podstawowy poziom głośności, przez co glos może być bardziej słyszalny oraz czysty.

1. Przy wyłączonym urządzeniu (dioda 2 nie świeci) przyciśnij i trzymaj przycisk 
głośności (3)

2. Nadal  trzymając  przycisk  głośności  (3),  przyciśnij  i  trzymaj  przycisk 
wielofunkcyjny (1) przez 5 sekund

3. Usłyszysz  dźwięk  potwierdzający  (dioda  2  zacznie  migać  na  niebiesko).  Po 
około  5  sekundach  usłyszysz  następny  dźwięk  potwierdzający  a  dioda  (2) 
zacznie migać na czerwono i niebiesko. Funkcja zwiększenia głośności jest teraz 
aktywna i możesz zwolnic przyciski.

Aby wyłączyć funkcje zwiększonej głośności powtórz punkt od 1 do 3.

Głosowe odbieranie połączeń (funkcja VOX)
By odebrać połączenie, jeśli funkcja VOX jest aktywna, wystarczy wypowiedzieć jedno słowo w 
przeciągu  10  sekund.  Jeśli  nie  powiesz  żadnego  słowa  przez  ten  czas  połączenie  zostanie 
automatycznie odrzucone.
Jeśli funkcja VOX nie jest aktywna by odebrać połączenie przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1). 
Żeby odrzucić połączenie przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1)  przez  2 sekundy. Dwa 
sygnały głosowe zostaną wyemitowane by potwierdzić odrzucenie rozmowy.



Aktywowanie funkcji VOX
1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przyciski głośności + (3) i – (4).
2. Trzymając przyciski głośności wciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 5 sekund.
3.Usłyszysz wysoki dźwięk a dioda (2) zacznie migać na czerwono-niebiesko dla potwierdzenia 
aktywacji.

By dezaktywować funkcje VOX postępuj według punktów 1 – 3.

Interkom, rozmowa pomiędzy kierowcą i pasażerem
Funkcja  interkom  pozwala  na  rozmowę  pomiędzy  kierowca  i  pasażerem,  oraz  pomiędzy 
kierowcami  dwóch  motocykli  na  dystansie  do  500  metrów.  Połączenie  te  jest  w  pełni 
bezprzewodowe, znakomitej jakości i pracuje w  FULL-DUPLEX

Parowanie dwóch urządzeń INTERPHONE
1.Do przeprowadzenie parowania potrzebne są dwa urządzenia np. Motocykl 1 i Motocykl 2.
2.Ustaw dwa urządzenie w trybie parowania:

Podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) 
przez około 5 sekund. W momencie gdy usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk. Dioda 
zacznie migać na czerwono – niebiesko a urządzenie jest teraz gotowe do parowania.
3.Gdy juz dwa uradzenia są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności + (3) na 
jednym urządzeniu ( Motocykl 1). Po 5 sekundach usłyszysz 4 sygnały potwierdzające a dioda (2) 
zgaśnie.
Włącz jeszcze raz pierwsze uradzenie ( Motocykl 1) naciskając przycisk wielofunkcyjny (1). 
4. Przyciśnij i  trzymaj przycisk głośności – (4) drugiego urządzenia ( Motocykl 2). Po około 5 
sekundach usłyszysz 4 dźwięki potwierdzające. Zwolnij przycisk i poczekaj kilka sekund aż dioda 
pierwszego urządzenia ( Motocykl 1 ) zgaśnie.
5. Włącz jeszcze raz pierwsze urządzenie (przycisk 1). Poczekaj około 5 sekund nie naciskając 
niczego.

Teraz dwa urządzenia są sparowane i gotowe do rozmowy.
Jeśli  chcesz rozmawiać z drugim motocyklem przyciśnij  i  trzymaj  przycisk wielofunkcyjny (1) 
jednego z urządzeń przez parę sekund. Kiedy usłyszysz drugi dzwiek zwolnij przycisk.
Diody  obydwu  urządzeń  zaczyna  szybko  migać  w  kolorze  niebieskim.  W drugim  urządzeniu 
usłyszysz dźwięk potwierdzający włączenie rozmowy.
Jeśli  chcesz  zakończyć  rozmowę  przyciśnij  przycisk  wielofunkcyjny  (1)  jednego  z  urządzeń. 
Usłyszysz dźwięk potwierdzający zerwanie popaczenia.

Używanie INTERPHONE do telefonowania i używania funkcji interkomu
INTERPHONE  można  używać  do  rozmów  pomiędzy  uradzeniami  jak  i  odbierać  rozmowy 
telefoniczne.
-  Jeśli  chcesz  przejść  z  trybu  telefonicznego  do  rozmów  pomiędzy  motocyklami,  przyciśnij  i 
trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1)
( funkcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy urządzenie jest ustawione jako Motocykl 1 )
- Jeśli chcesz przejść z trybu rozmów pomiędzy motocyklami (interkom)  do odbierania rozmów 

telefonicznych przyciśnij przycisk wielofunkcyjny (1)
( funkcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy urządzenie jest ustawione jako Motocykl 1 )



WAŻNE
1. Aby korzystać z tej  funkcji obydwa urządzenia musza być ustawione w trybie rozmów pomiędzy 
motocyklami (interkom )
2. Niektóre aparaty telefoniczne wymagają dwukrotnego przyciśnięcia przycisku wielofunkcyjnego 
(1) do odebrania połączenia. Pierwsze naciśniecie przycisku przekierowuje sygnał do słuchawek, 
drugi zaś odbiera połączenie.
3.  Obieranie  rozmów  telefonicznych  w  tym  trybie  jest  możliwe  tylko  z  jednego  aparatu 
telefonicznego.

Parowanie z wieloma urządzeniami
W słuchawce INTERPHONE można zapisać pięć urządzeń bluetooth. Jeśli chcesz dodać następne 
urządzenie automatycznie zostanie usunięte pierwsze wpisane.
Mimo  iż  urządzenie  pamięta  5  rożnych  urządzeń,  słuchawka  może  pracować  tylko  z  jednym 
urządzeniem w jednym czasie.

Instrukcja obsługi w skrócie

Jeden motocykl i jeden telefon
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sparuj aparat telefoniczny z urządzeniem INTERPHONE:
- podczas gdy urządzenie jest wyłączone przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez 
około 5 sekund.
Gdy  usłyszysz  drugi  dźwięk  potwierdzający,  zwolnij  przycisk;  dioda  (2)  zacznie  migać  na 
czerwono-niebiesko
-  W aparacie  telefonicznym przejdź  do  menu połączeń,  uaktywnij  menu Bluetooth  i  wyszukaj 
urządzenie INTERPHONE
- Wybierz STMOTO i potwierdź.
- Kiedy aparat telefoniczny poprosi o kod dostępu wprowadź 0000 ( cztery zera ) i potwierdź.
- Dioda (2) w urządzeniu zaświeci sie na niebiesko.

WAZNE: Niektóre telefony mogą nie łączyć sie bezpośrednio po wprowadzeniu 0000. W takim przypadku 
przyciśnij przycisk wielofunkcyjny a urządzenie wyemituje dziwek potwierdzający. Lub przejdź jeszcze raz 
do menu Bluetooth w telefonie i wybierz STMOTO z listy urządzeń.

Dwa motocykle lub kierowca i pasażer
Ustaw 2 urządzenia INTERPHONE do trybu parowania:
- przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund
- kiedy usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk. Dioda (2) zacznie migać na czerwono 
niebiesko.
- teraz gdy dwa INTERPHONE są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności ''+'' 
( 3 ) jednego z urządzeń ( Motocykl 1 ); po około 5 sekundach usłyszysz 4 dźwięki potwierdzające 
a dioda ( 2 ) zgaśnie.
- jeszcze raz włącz pierwsze urządzenie przyciskając przycisk wielofunkcyjny ( 1 ) 
- przyciśnij i trzymaj przycisk głośności ''-''  ( 4 ) drugiego INTERPHONE. Po około 5 sekundach 
usłyszysz 4 sygnały potwierdzające a dioda pierwszego urządzenia zgaśnie. 
- włącz ponownie pierwsze urządzenie i odczekaj co najmniej 5 sekund 
Teraz dwa INTERPHONE są gotowe do użycia.

By nawiązać połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami przyciśnij przycisk wielofunkcyjny ( 1 ) 
jednego z urządzeń. Gdy usłyszysz drugi dźwięk potwierdzający zwolnij przycisk a diody obydwu 
urządzeń zaczną szybko migać. Użytkownik drugiego urządzenia usłyszy dźwięk zawiadamiający 
że  urządzenia  nawiązały  łączność  ze  sobą.  By  zakończyć  rozmowę  przyciśnij  przycisk 
wielofunkcyjny.  Dźwięk  potwierdzający  zostanie  wyemitowany  by  potwierdzić  zerwanie 
połączenia.



Dwa motocykle lub kierowca i pasażer i telefon 
By  sparować  telefon  z  urządzeniem  przeczytaj  instrukcje:  Motocykl  i  telefon  komórkowy  i 
wykonaj polecania zawarte w instrukcji celem sparowania INTERKOMU z telefonem.
Następnie ustaw obydwa urządzenia w trybie parowania:
- przyciśnij i trzymaj przycisk wielofunkcyjny (1) przez około 5 sekund
-  gdy usłyszysz  drugi  dźwięk potwierdzający zwolnij  przycisk a  dioda (  2  )  zacznie  migać na 
czerwono – niebiesko
- gdy obydwa urządzenia są w trybie parowania przyciśnij i trzymaj przycisk głośności ''+'' ( 3 ) 
jednego z urządzeń ( Motocykl 1 ); po około 5 sekundach usłyszysz 4 powtarzające sie dźwięki a 
dioda ( 2 ) zgaśnie.
- włącz jeszcze raz urządzenie przyciskając przycisk wielofunkcyjny ( 1 )
- przyciśnij i przytrzymaj przycisk głośności – ( 4 ) drugiego urządzenia ( Motocykl 2 ). Po okolo 5 
sekundach usłyszysz  4 powtarzające sie  sygnały  głosowe a  dioda (  2  )  pierwszego urządzenia 
( Motocykl 1 ) zgaśnie.
-  jeszcze raz włącz pierwsze urządzenie używając przycisku wielofunkcyjnego (  1 )  i  poczekaj 
około 5 sekund zanim wykonasz następna czynność.
Teraz dwa urządzenia INTERPHONE są gotowe do użycia
Sprawdź czy aparat telefoniczny jest poprawnie sparowany z urządzeniem i czy sygnał nadejścia 
wibracjami jest włączony.

GŁÓWNE FUNKCJE

Automatyczna regulacja głośności
Wysoki zakres regulacji głośności 
Odbieranie głosowe (VOX)
Funkcja interkomu z pasażerem lub innym motocyklem do dystansu 500 metrów
Może być używane z urządzeniami wyposażonymi w bluetooth:
- GPS
- telefon komórkowy
- CB, radio PMR
Długi czas żywotności baterii:
- podczas rozmowy do 7 godzin
- czuwanie do 700 godzin
100 % wodoodporne ( tylko podczas gdy słuchawki są podłączone )

INTERKOM ZNAJDZIESZ W OFERCIE :

WWW.BOXER-SKLEP.PL


