LINKIN RIDE PAL
Děkujeme, že jste si vybrali sadu LINKIN RIDE PAL, snadno
ovladatelné komunikační zařízení pro jezdce, kteří se nechtějí
vzdát vzájemné komunikace během jízdy. Tento návod Vám
poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto
zařízení.
VLASTNOSTI
1. Podpora anglických hlasových pokynů.
2. Připojení dvou mobilních telefonů najednou.
3. Zapínání hlasovým ovládáním.
4. Systém DPS pro potlačení okolního hluku.
5. Funkce VOX - mikrofon se vypne, neprobíhá-li žádný hovor.
6. Podpora interkomu s vnitřním třícestným přepínáním.
7. Dosah interkomu až do vzdálenosti 1 kilometru.
8. Nabíjení nabíječkou Lightning (Apple) a/nebo kompatibilními
micro-USB nabíječkami od jiných výrobců mobilních telefonů.
INSTALACE DO PŘILBY
1. Opatrně uvolněte vnitřní polstrování helmy (vzadu a po stranách) a vyjměte lícnici na té straně, na které chcete mít ovládání. Doporučujeme zvolit takovou stranu, abyste mohli zařízení
dobře ovládat levou rukou. Vložte lícnici s ovládacím panelem
zpět tak, aby kabely byly vedeny pod interiérem helmy.
2. Do oblasti uší po obou stranách helmy vložte sluchátka.
3. Vložte baterii do připraveného prostoru pro baterii v zadní
části polystyrenové EPS výstelky, uložte a upevněte přívodní
kabely a ujistěte se, že spirálový nabíjecí kabel bude později
dobře přístupný.
4. Připevněte interiér přilby zpět.
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE
Stiskněte tlačítko
po dobu 2 vteřin. Rozsvítí se modrá LED
dioda a zazní hlasová informace „Power on*“ („Zapnuto“).
VYPNUTÍ PŘÍSTROJE
Stiskněte současně tlačítka
a
po dobu asi 2 vteřin.
Rozsvítí se modrá LED dioda a zazní hlasová informace „Power
off *“ („Vypnuto“).
* Všechny hlasové informace jsou pouze v angličtině.
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PÁROVÁNÍ S DALŠÍM INTERKOMEM LINKIN
V zapnutém stavu dlouze stiskněte současně obě tlačítka
LINKIN
po dobu asi 7 vteřin. Červená a modrá LED dioda
začnou střídavě blikat. Poté stiskněte jakékoli tlačítko
LINKIN, čímž se spustí vyhledávání.
Po úspěšném spárování zazní hlasová informace
„Pair successful“ („Spárování proběhlo úspěšně“).
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PÁROVÁNÍ S TŘETÍM ZAŘÍZENÍM LINKIN
V zapnutém stavu dlouze stiskněte obě tlačítka LINKIN
po
dobu asi 5 vteřin. Červená a modrá LED dioda začnou střídavě
blikat. Poté stiskněte jakékoli tlačítko
LINKIN, čímž se spustí
vyhledávání. Po úspěšném spárování zazní hlasová informace
„Pair successful“ („Spárování proběhlo úspěšně“).

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY / PAUSE
Dlouze (asi na 2 vteřiny) stiskněte tlačítko
signál.

. Zazní zvukový

VÝBÌR SKLADBY/TITULU
Při přehrávání hudby dvakrát stiskněte tlačítko

PŘIPOJENÍ / ODPOJENÍ DRUHÉHO INTERKOMU LINKIN
Krátce stiskněte tlačítko
.

REGULACE HLASITOSTI
Krátce stiskněte tlačítko nebo

PŘIPOJENÍ TŘETÍHO ZAŘÍZENÍ LINKIN
Dvakrát stiskněte tlačítko
.

nebo

.

.

TESTOVACÍ REIM
Stiskněte současně tlačítka
a
. Červená a modrá LED
dioda začne krátce blikat - zařízení je v testovacím režimu.

ODPOJENÍ TŘETÍHO ZAŘÍZENÍ LINKIN
Krátce stiskněte tlačítko .
Pokud jsou právě ve spojení dva komunikátory LINKIN přes
interkom a volá třetí LINKIN hovor, zazní zvukový signál. Do 8
vteřin dvakrát stiskněte tlačítko
pro přijmutí hovoru se třetím
LINKIN interkomem. Pokud do 8 vteřin nestisknete žádné tlačítko, bude hovor ze třetího LINKIN interkomu odmítnut.

KONTROLA FUNKÈNOSTI OVLÁDACÍCH TLAÈÍTEK
Je-li zařízení v testovacím režimu, při každém stisknutí každého
tlačítka musí blikat modrá LED dioda. Je-li tomu tak, tlačítko je
funkční.
AUDIO TEST
Je-li zařízení v testovacím režimu, stiskněte tlačítko
na cca 2
vteřiny. Červená LED dioda krátkým bliknutím oznámí, že zařízení je v režimu zvukového testu. Nyní může mluvit přes LINKIN
mikrofon a zároveò poslouchat svůj hlas ve sluchátkách. Audio
test ukončíte dlouhým stisknutím tlačítka (na 2 vteřiny).

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU
Při zapnutí komunikátoru LINKIN se mobilní telefon vždy připojí
sám zcela automaticky. Pokud se tak nestane, krátce stiskněte
tlačítko
,aby se připojení mobilního telefonu aktualizovalo.
HLASOVÉ VYTÁÈENÍ HOVORÙ
Po zapnutí přístroje a s připojeným telefonem stiskněte krátce
tlačítko .

TEST BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU
Je-li zařízení v testovacím režimu, stiskněte tlačítko
na cca 2
vteřiny pro vstup do testovacího režimu bezdrátového přenosu.
Po ukončení testu spuste reset nabíjení. Zazní hlasová informace „Pair successful“ („Spárování proběhlo úspěšně“).

OPAKOVANÉ VYTÁÈENÍ POSLEDNÍHO VOLANÉHO ÈÍSLA
V inicializační fázi, s připojeným mobilním telefonem stiskněte
dvakrát tlačítko
. Zazní hlasová informace o opakování volby
(„Redialing“).
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PŘIJMUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Příchozí hovor bude automaticky přijatý po 8 vteřinách: pokud
chcete hovor přijmout dříve, stiskněte krátce tlačítko .
ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
Nechcete-li hovor přijmout, do 8 vteřin po prvním zazvonění
stiskněte dvakrát tlačítko .
UKONÈENÍ HOVORU
Hovor ukončíte krátkým stisknutím tlačítka

Oficiální dovozce LINKIN do ČR a SR:
ASP Group s.r.o.
Náměstí 13, 267 53 Žebrák

.

Tel.: +420 311 577 222
Web: www.aspgroup.cz
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E-mail: info@aspgroup.cz
E-shop: www.aspshop.cz

