
NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ – BATERIE VÝROBKU
Před prvním použitím výrobku nabijte baterii na 100%. 
Neskladujte výrobek, aniž byste nabili jeho baterii. V opačném případě můžete způsobit 
nevratné změny na kapacitě baterie.  Baterii nabijte každé DVA měsíce.

VAROVÁNÍ – VODĚODOLNOST VÝROBKU
Externí jednotka (řídící jednotka), připojená k audio kitu, nese označení IP67 podle stan-
dardů IEC60529. Řídící jednotka, připojená k audio kitu, tudíž může být ponořena do sla-
dké vody do hloubky 1m na dobu až 30 (třicet) minut.
Navzdory tomuto označení, není výrobek odolný proti většímu namáhání, jako např. po-
noření do vody na delší dobu nebo většímu tlaku vody.
Používání tohoto výrobku za výrazně nepříznivých meteorologických podmínek ve vy-
sokých rychlostech může být stejné jako jeho vystavení vysokotlakým vodním tryskám.

PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNA NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ, ZABRÁNÍTE TAK POŠKOZENÍ 
VÝROBKU:
Neponořujte výrobek do vody hlubší než 1m nebo na dobu delší než 30 minut.
Neskladujte výrobek, pokud je stále vlhký: osušte ho suchým, čistým a jemným hadříkem. 
Vysušte zbytky vody a vlhkosti na konektorech řídící jednotky a/nebo audio kitu horkým 
vzduchem po dobu alespoň 10 minut, zabráníte tak oxidaci kontaktů.Nevystavujte výrobek 
slané ani ionizované vodě, nápojům ani dalším tekutinám. 
Byl-li výrobek vystaven jiným tekutinám než vodě, umyjte ho studenou čerstvou vodou 
a opatrně ho vysušte čistým, jemným hadříkem.
Nevystavujte výrobek vysokotlakým vodním tryskám.
Ujistěte se, že konektor audio kitu je zcela zasunut do řídící jednotky.
V opačném případě nemůže být garantována úplná ochrana před vniknutím vody.

KAPITOLA 1 – SESTAVA

Mikrofon pro uzavřené helmy

Speaker kit

Microphone for flip-up/jet helmet

Nabíjecí / datový USB kabel

 
Suchý zip a náhr. houbičky

Telefon Intercom / On-Off

Bluetooth unit

Hlasitost  +

Hlasitost  -

Hudba

FM Rádio

Více (<)

Méně  (>)

Držák se sponouSamolepící držák

KAPITOLA 2 – NÁVOD NA INSTALACI

Vyberte oblast, která bude v kontaktu s uchemPokud je to možné, odstraňte výstelky

Umístěte pruhy suchého zipu pro uchycení 
reproduktorů

Helma s vyklápěcím štítem Uzavřená helma 

Vyberte, jaký mikrofon chcete použít: 

Umístěte reproduktory
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(!) Varování k instalaci:

1. Střed reproduktorů musí být umístěn co 
nejblíže k uším.

2. Označení “MIC” na mikrofonu musí být  na-
točeno k ústům.

Vyberte držák, který připevníte na levou stranu helmy:

Samolepící držák

Vraťte výstelky na původní místo

Držák se sponou

Instalujte řídící jednotku a připojte kabel
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MIC
AKTUALIZACE SOFTWARU NAJDETE NA

www.interphone.com



KAPITOLA 5 - TELEFON / GPS
Párování
1. Na vypnuté jednotce stiskněte tlačítko   a přidržte, dokud LED dioda nezačne blikat 
střídavě červeně a modře.
2. Spusťte vyhledávání nových zařízení v mobilním telefonu / GPS
3. V mobilním telefonu / GPS vyberte interkom (“interphone active” nebo “interphone 
connect”).
4. Jakmile je spárování potvrzeno, LED dioda zabliká dvakrát modře každé 3 vteřiny.

Přijetí hovoru
Krátce stiskněte tlačítko    

Hlasové vytáčení
Krátce stiskněte tlačítko    

Vytočení posledního volaného čísla
Stiskněte   dokud neuslyšíte tón (1.5sec)

KAPITOLA 6 – HUDBA
Povolit / zakázat přehrávání z telefonu
Krátce stiskněte tlačítko    

Následující / Předchozí skladba 
Krátký stisk 

>

 / >

Sdílení hudby s dalším interkomem
Na 3 vteřiny stiskněte  

>

 nebo >

KAPITOLA 3 – NABÍJENÍ
Vložte microUSB nabíjecí kabel do konektoru na interkomu, jak je naznačeno na obrázku. 
Připojte kabel ke standardní USB nabíječce.

LED indikace:
- červená LED: nabíjení
- zelená LED: zcela nabito

 

KAPTIOLA 4 – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE
Zapnutí zařízení
Stiskněte tlačítko  a přidržte, dokud se nerozsvítí modrá LED dioda.

Vypnutí zařízení
Stiskněte tlačítko   a přidržte, dokud se nerozsvítí červená LED dioda a zařízení se 
vypne.

Změna jazyka hlasového průvodce
1. Na zapnuté jednotce, stiskněte tlačítko  

>

 a přidržte dokud neuslyšíte nastavení. LED 
dioda bude svítit fialově.
2. Stiskněte +  a vyberte požadovaný jazyk.
3. Stiskněte a přidržte 

>

 do zaznění třetího tónu, pak výběr potvrďte. LED bude blikat 
modře.
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EN KAPITOLA 7 – INTERKOM
Manuální spárování
1. Na všech vypnutých jednotkách stiskněte tlačítko  dokud nezačne LED dioda blikat 
červeně/modře. 
2. Potom stiskněte tlačítko   pouze na jedné jednotce.

Spojení mezi 2 uživateli
Stiskněte tlačítko   ona jednotce 1 nebo 2

Spojení mezi 3 uživateli (platí pouze pro Interphone ACTIVE)
1. Pouze napoprvé spárujte jednotku 1 s jednotkou 2 a poté jednotky 2 a 3.
2. Stiskněte  na jednotce 2, čímž umožníte spojení mezi jednotkami 1, 2, 3.

Spojení mezi 4 uživateli (platí pouze pro Interphone ACTIVE)
1. Napoprvé spárujte jednotky 1 a 2, poté jednotky 2 a 3 a nakonec jednotky 3 a 4
2. Stisk  na jednotce 2, čímž umožníte spojení mezi jednotkami 1, 2 a 3.
3. Stisk  na jednotce 4, čímž umožníte spojení mezi jednotkami 1, 2, 3 a 4.

KAPITOLA 8 – FM RÁDIO
Zapnout / vypnout FM rádio
Stiskněte   

Vybrat frekvenci
Krátký stisk   

>

 / >

Uložit frekvenci
Stiskněte   dokud se neozve tón (1,5 vteřiny)

Dočasné uložení 8 nejsilnějších stanic
Stiskněte   a přidržte do druhého tónu (3 vteřiny)

Kompletní návod je ke stažení na www.interphone.com.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Bluetooth®:  Bluetooth® v. 4.2 - Třída II 
Podporované Bluetooth profily: HFP A2DP AVRCP
Frekvence:  2.402 – 2.480GHz
Vyzařovaný výkon:  18dBm EIRP ACTIVE / 10dBm EIRP CONNECT
Provozní teplota:  0 - 45°C
Teplota nabíjení:  10 - 40°C
Rozměry v mm:  44 x 87 x 22
Hmotnost:  48 g
Kapacita:  až 10 m
Doba hovoru:  15-12 h
Pohotovostní režim:  1000 h
Doba nabíjení:  3 h
Typ baterie  Lithium-ion dobíjecí

EN - Cellularline S.p.A., prohlašuje, že tento Bluetooth headset je 
v souladu s ustanoveními Směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o  shodě je k  dispozici na následující adrese: 
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity.
Cellularline S.p.A., take prohlašuje, že tento Bluetooth headset je 
v souladu s ustanoveními Směrnice RoHS 2011/65/EU.

                     VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek za přílišné hlasitosti po delší dobu, mohlo by to vest k poškození sluchu.

POKYNY PRO LIKVIDACI PŘÍSTROJŮ PRO DOMÁCÍ UŽIVATELE (Platí v zemích 
Evropské unie a  dalších zemích se systémy sběru tříděného odpadu) 
Tato značka na produktu nebo v  dokumentaci znamená, že tento výrobek 
nesmí být likvidován spolu s  jiným domovním odpadem na konci své 
životnosti. Aby se zabránilo škodám na zdraví nebo na životním prostředí 
v důsledku nesprávné likvidace odpadů, uživatel musí oddělit tento produkt 
od ostatních typů odpadu a  zodpovědně jej recyklovat, a  tím podpořit 
udržitelné opětovné využití zdrojů materiálu. Domácí uživatelé by se měli 
obrátit na prodejce, od kterého výrobek zakoupili nebo na místní městský 
úřad ohledně všech informací týkajících se odděleného sběru a  recyklace 
odpadu pro tento typ výrobku. Firemní uživatelé by měli kontaktovat 
dodavatele a ověřit podmínky v kupní smlouvě. Tento přípravek nesmí být 
smíchán s  jiným komerčním odpadem. Tento výrobek obsahuje baterii, 
kterou nemůže uživatel vyměnit. Nepokoušejte se přístroj otevřít a vyjmout 
baterii, protože to by mohlo způsobit závady nebo výrobek vážně poškodit. 
Při likvidaci výrobku, se obraťte na místní sběrné středisko odpadu, aby 
baterii vyjmulo. Baterie uvnitř přístroje byla navržena tak, aby mohla být 
používána v průběhu celého životního cyklu výrobku

Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy

www.cellularline.com  
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