1.1 Funkce a umístění tlačítek

1.4.2 Hlasová kontrola stavu baterie

Multifunkční tlačítko
Tlačítko (+)

Tlačítko (-)

Při zapnutí náhlavní soupravy přidržte současně
multifunkční tlačítko a tlačítko (+) po dobu 5 vteřin, dokud
nezazní trojí vysoké pípnutí. Následně se ozve hlasová
kontrola stavu baterie. Pokud tlačítka uvolníte ihned po
zapnutí soupravy, hlasová kontrola stavu baterie se neozve.

1.5 Nastavení hlasitosti

Stavový LED indikátor

1.2 Zapnutí a vypnutí přístroje
Pro zapnutí soupravy stiskněte současně multifunkční tlačítko
a tlačítko (+), přičemž uslyšíte vzestupné pípání a hlasové
přivítání „Hello“. Pro vypnutí soupravy stiskněte současně
multifunkční tlačítko a tlačítko (+), přičemž uslyšíte klesající
pípání a hlasové rozloučení „Goodbye“.

1.3 Nabíjení
Souprava se nabíjí přes dodávaný nabíjecí datový USB
kabel přes USB port počítače, nebo pomocí dodávané USB
nabíječky. Pro nabíjení můžete použít jakýkoli standardní
mikro-USB kabel. Během nabíjení svítí červená LED dioda, při
úplném nabití se barva změní na modrou. Úplné nabití trvá
asi 2,5 hodiny.

Hlasitost můžete snadno nastavit pomocí tlačítek (+)
a (-). Pokud nastavení hlasitosti dosáhne maximální či
minimální úrovně, ozve se pípnutí. Hlasitost lze nezávisle
nastavit odděleně pro každý zdroj zvukového signálu,
přičemž uložené nastavení zůstává v paměti i po vypnutí
a opětovném zapnutí soupravy. Například, jakmile máte
nastavenou hlasitost handsfree mobilního telefonu,
toto nastavení se nezmění, ani když změníte hlasitost
pro přehrávání MP3 přes Bluetooth. Pokud však budete
nastavovat jakoukoliv hlasitost v režimu stand-by, nastaví se
úroveň hlasitosti všech zdrojů zvukového signálu najednou.

1.6 Správce zařízení
Správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a
konfigurovat nastavení zařízení přímo z vašeho PC.
Přes počítač můžete přiřazovat například předvolby
rychlého vytáčení, FM rádia atd. Software je k dispozici
pro Windows i Mac. Odkazy na stažení tohoto software
naleznete na oficiálních internetových stránkách dovozce
www.ls2.cz v záložce „Doplňky“ v detailu produktu LINKIN
RIDE PAL by SENA.

1.7 Správce zařízení
Kompletní návod je ke stažení na oficiálních internetových
stránkách dovozce www.ls2.cz v záložce „Doplňky“ v detailu
produktu LINKIN RIDE PAL by SENA.

nebo
síťový adaptér

1.4 Kontrola stavu baterie
1.4.1 LED indikace stavu baterie
Při zapnutí náhlavní soupravy nebo dálkového ovládání na
řídítkách motocyklu indikuje LED dioda stav nabití baterie
rychlým blikáním.

Prohlášení o shodě
Tento výrobek je označený CE v souladu s ustanoveními
směrnice R&TTE (1999/5/ES). LINKIN Ride Pal tímto
prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky
a další ustanovení evropské směrnice 1999/5/ES. Vezměte
prosím na vědomí, že tento výrobek využívá kmitočtová
pásma, která nejsou harmonizovaná v rámci EU. V EU je
tento výrobek určen pro použití v Rakousku, Belgii, České
republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Irsku,
Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Slovensku,
Španělsku, Švédsku, Velké Británii, a dále na Islandu, v
Norsku a Švýcarsku.

4 bliknutí = baterie je nabitá na cca 70-100%
3 bliknutí = baterie je nabitá na cca 30-70%
2 bliknutí = baterie je vybitá (cca 0–30% nabití)

Poznámka:
Plně nabitá baterie vydrží až 7 hodin hovoru.
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