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1. WPROWADZENIE 

Dziękujemy i gratulujemy wyboru zestawu komunikacji Schuberth 
Rider Communication-SystemTM(SRC‑SystemTM) . 

Instrukcja pomoże Ci w używaniu zestawu, ale musisz zaznajomić 
się z używaniem Bluetooth®, działaniem twojego telefonu 
komórkowego i/lub urządzenia GPS przed użyciem systemu SRC‑
SystemTM. 
Opakowanie SRC‑SystemTM z zawiera jedno urządzenie. Po sparowaniu 
z innym urządzeniem SRC‑SystemTM,  zestawy mogą być używane jako 
interkom w zasięgu 300m. 

Twój zestaw SRC‑System posiada następujące opcje połączeń: 
1. Telefon komórkowy (poprzez Bluetooth® Handsfree* i A2DP oraz 

AVRCP w zasięgu 10 m). 

2. Bezprzewodowy odbiór muzyki (poprzez Bluetooth® Stereo A2DP  jest 
kompatybilny z różnymi odtwarzaczmi  MP3 i innymi urządzeniami 
audio) 

3. Dwu lub trójdrożny Bike-to-Bike Intercom do rozmów 
konferencyjnych z innym zestawem systemu SRC‑SystemTM(do 
300 m) w trybie Full Duplex**. 

4. Interkom między kierowcą i pasażerem motocykla. 
5. Click-to-Link do spontaniczanej rozmowy z innym nieodległym 

użytkownikiem SRC‑SystemTM 
6. Nawigacja satelitarna GPS  i urządzeniami Audio poprzez Bluetooth® 

7. Wbudowane Radio FM 

8. Jako zestaw stereo do odbioru dźwięku z urządzeń poprzez kabel, 
(jak również non-Bluetooth® odtwarzaczy MP3 i iPodów®) 

Dodatkowe cechy: 
>Technologia AGC  (Automatic Gain Control), pozwalająca 

systemowi SRC‑SystemTM na automatyczne ściszanie lub 
podgłaśnianie dźwięku w zależności od szumu i prędkości. 
Możliwe jest również ręczne dostrojenie głośności. 

>Technologia VOX  dla bezpiecznych operacji bez użycia rąk i 
głównych funkcji (Wybieranie głosowe, odbieranie i odrzucanie 
rozmów). 

>Oprogramowanie PLC software (Packet Loss Concealment) dla 
kompensacji strat dźwięku w zmieniającym się otoczeniu i rozmów 
w czasie rzeczywistym. 

>Zaawansowane oprogramowanie, które można stale uaktualnić w 
stanie gotowości poprzez komputer PC z systemem windows® 
XPTM, VistaTM lub windows 7TM. 

>Komendy dźwiękowe, dzięki którym zawsze wiesz z kim lub z jakim 
urządzeniem jesteś połączony. 

Życzymy Ci miłych doświadczeń podczas jazdy i pozostajemy dostępni i 
otwarci na wszystkie Twoje pytania dotyczące używanie zestawu. W 
tym celu napisz: Kundenservice@schuberth.com Zapraszamy również 
na: www.schuberth.com/src-tutorial/en do obejrzenia demonstracji 
działania funkcji systemu SRC-System. 

 

* Telefony nie posiadające Bluetooth® Handsfree mogą       nie pozwalać na 
używanie istotnych funkcji urządzenia 

** “Full Duplex” pozwala na rozmowy w czasie rzeczywistym, czyli na mówienie i 
słyszenie na raz, podobnie jak w telefonach komórkowych, a nie jak w przypadku 
krótkofalówek walkie-talkie
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W A Ż N E :  

Osłona złączki micro USB powinna być zawsze zamknięta żeby zapobiec 
dostaniu się wilgoci do urządzenia. 

3. ŁADOWANIE ZESTAWU  
Sprawdź, czy twój zestaw jest w pełni naładowany 
na conajmniej 4 godziny przed pierwszym 
użyciem. Włóż kabel USB do wtyczki 
sieciowej a drugi jego koniec do gniazda micro 
USB w zestawie. Podczas ładowania świeci 
się czerwona lampka. Gdy zestaw jest 
naładowany lampka sięwyłącza naładowany lampka się wyłącza. 
Ładowarka sieciowa i kabel USB służą 
dwóm celom: 

3.Ładowaniu zestawu z każdego 
gniazdkaCharging your 

1.Ładowania Twojego zestawu SRC z każdego gniazdka 
sieciowego lub portu USB w komputerze (ładowanie przez 
komputer trwa dłużej) 

2.Ściąganiu uaktualnień systemu poprzez komputery PC 
używające windows® XPTM,VistaTM lub windows 7TM.(więcej 
w pkt. 4.4.) 

 

 

 

 

Giętki pałąk  Mikrofon 

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

Przycisk kanału A 
Łączy z odbiorcą A 
x Przycisk Mp3  

Telefon 
komórkowy 

Przycisk głośniej/następny  
Przycisk ciszej/poprzedni 

Przycisk kanału A 
x Łączy z odbiorcą A 
x Przycisk MP3 
Telefon komórkowy 

Przycisk kanału B 
x Łączy z odbiorcą B 
x Radio FM 
Przycisk głośniej/ 
następny 
Przycisk 
ciszej/poprzedni 

*Produkt dostępny w 
różnych rozmiarach 
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Przycisk kanału B 
Łączy z odbiorcą B 
x Przycisk Radia FM 

Wtyczka sieciowa 

Adapter USB 

Poduszki Velcro 

Kabel USB  

Gąbki mikrofonu 

Instrukcja obsługi 

Naklejki 



 

 

 

4. PODSTAWOWE USTAWIENIA I KONFIGURACJA 
4.1 GŁÓWNE FUNKCJE 

POŻĄDANE REZULTATY CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 
 
 
 WŁĄCZENIE ZESTAWU 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk telefonu przez 
conajmniej 4 sekundy 
Sygnalizacja diodą: 3 niebieskie błyski. 
Sygnalizacja dźwiękiem: Narastający dźwięk 

dźwiękd(low-high).  
 
WYŁĄCZENIE ZESTAWU  

Nacisnąć i przytrzymać przycisk telefonu na co 
najmniej 3 sekundy 
Sygnalizacja diodą: 3 czerwone błyski. 
Sygnalizacja dźwiękiem: opadający dźwięk. 

 PODGŁOŚNIENIE DŹWIĘKU 
Naciskać przycisk ,,+“ (ustawia i zapamiętuje 
ustawienie dla konkretnego źródła dźwięku) 

 ŚCISZENIE DŹWIĘKU 
Naciskać przycisk ,,-“ (ustawia i zapamiętuje 
ustawienie dla konkretnego źródła dźwięku) 

 
  WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU 

Jednocześnie nacisnąć przyciski ,,+“ i ,,-„„ przy 
każdym źródle dźwięku 

 
 
SPRAWDZENIE POZIOMU 
NAŁADOWANIA BATERII 

W stanie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk 
,,+„„ przez 3 sekundy. 
Niebieskie światło= bateria pełna 
Czerwone/niebieskie światło= bateria półpełna 
Czerwone światło = bateria prawie rozładowana  

4.2 KOMENDY GŁOSOWE 
Twój zestaw SRC‑SystemTM posiada różny status wiadomości 
przesyłanych do twoich słuchawek. Między innymi zestaw powie o 
twoim statusie połączenia, np. czy jesteś podłączony do telefonu, czy 
interkomu, potwierdzi zmiany tego statusu. (Jeżeli funkcja jest 
włączona – można funkcję wyłączyć). 

Menu głosowe może być zmienione w każdej chwili wg 
dostępnych opcji językowych. 

Wejście do menu głosowego: Podczas gdy zestaw jest w stanie 
gotowości naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przyciski kanału A i B. Następnie wykonaj instrukcje wg komunikatów 
głosowych w języku angielskim lub wybierz twój preferowany język. 

Komunikat włączenia/wyłączenia: Gdy system jest włączony 
naciśnij i przytrzymaj przycisk “-„„ przez 6 sekund. 
Sygnalizacja włączonego zestawu: Niebieska dioda + sygnał 
dźwiękowy: jeden krótki dźwięk 
Sygnalizacja wyłączonego zestawu: Czerwona dioda+sygnał 
dźwiękowy: dwa krótkie dźwięki 

4.3 URZĄDZENIA 
Różne urządzenia podłączone do SRC‑SystemTM mają różny priorytet 
wedle schematu poniżej. Np: urządzenie o wyższym statusie będzie 
zawsze przerywać i zastępować te o niższym statusie. 

Np.: przychodzące połączenie telefoniczne przerwie i zastąpi trwające 
rozmowy przez interkom, jak również przychodzące połączenie przez 
interkom przerwie i zastąpi dźwięk radia FM.  

4.4 OPCJE UAKTUALNIANIA OPROGRAMOWANIA: W przyszłości 
będziesz mógł aktualizować oprogramowanie by utrzymać SRC‑

SystemTM na bieżąco.  Między innymi, przyszłe aktualizacje 
oprogramowania będą zawierać dodatkowe wartościowe funkcje czy 
komendy głosowe. Aby zapewnić sobie posiadanie najnowszej wersji 
zarejestruj się na: www.schuberth.com/src-register/en i pobierz swój 
indywidualny numer. Aby ściągnąć oprogramowanie użyj kabla USB 
będącego w zestawie SRC‑SystemTM’. Aktualizacje są dostępne tylko 
dla systemu Windows. 
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Wyższy status 

Niższy status 

1. Telefon komórkowy i Nawigacja 
satelitarna (wedle ustawień) 

2. Interkom / Click-to-Link 
3. Urządzenia dźwiękowe A2DP  
4. Radio FM (wbudowane) 
5. Urządzenia zewnętrzne, (np. odtwarzacze 

mP3 ). 

  

http://www.schuberth.com/src


 

4.5 RESETOWANIE ZESTAWU 
Jeśli twój SRC‑SystemTM nie odpowiada na komendy pomimo wielu 
prób, możesz zresetować zestaw poprzez ładowanie go. Po średnio 10 
sekundach odłącz zestaw od ładowania i włącz go ponownie. Powinien 
teraz działać bez zakłóceń. 

5. ZACZYNAMY 

5.1 WYMIANA KOŁNIERZA AKUSTYCZNEGO SRC‑System 
Najpierw wymontuj obecny kołnierz wedle następujących czynności: 
1.  Odepnij zatrzaski. 
2. Wyciągnij kołnierz  począwszy od tyłu po środku łuku. 
3. Odciągnij zatrzaski kołnierza od ich wewnętrznych częsci przy 

krawędzi kasku. 
4. Następnie zamień obecny kołnierz z kołnierzem akustycznym 

systemu SRC‑SystemTM. Upewnij się po montażu SRC‑SystemTM , 
że przewody głośników są wewnątrz kasku. 

5. Przesuń kołek znajdujący się na krawędzi panelu sterującego  i wepnij go 
do jego odpowiednika wewnątrz kasku i zatrzaśnij  jeden z drugim. 

kołek 

 
6. Wepnij kołek z drugiej strony kołnierza i 

zatrzaśnij go ze swoim odpowiednikiem 
wewnątrz kasku. 

7. Wepchnij kołnierz na swoje miejsce począwszy od środka do tyłu 
kasku. Zrób to samo z pozostałymi krawędziami kołnierza. 

 

Upewnij się, że oba zatrzaski są zapięte a mikrofon jest umieszczony we 
wnętrzu kasku (między zestawem SRC‑SystemTM i wewnętzną 
wyściółką kasku). 

M i k r o f o n   pałąk 

 
kask c3t C2/Concept helmet 

8. Upewnij się, że w gnieździe USB jest zatyczka i wsuń go pod 
kołnierz (Z tyłu kołnierza po stronie panelu kontrolnego). 

5.2 UMIEJSCOWIENIE GŁOŚNIKÓW 

Dla najlepszej jakości dźwięku upewnij się, że oba głośniki są 
umieszczone możliwie najbliżej twoich uszu. 

Kask C2 i Concept: 

Jeśli zamówiłeś wersję zestawu SRC‑SystemTM, która 
pasuje do modelu C2 i Concept po prostu podłącz 
głośniki umiejscawiając je naprzeciw uszu używając 
poduszek  Velcro(w zestawie). 

Kask C3 : 
Uwaga: podczas montażu głośników do kasku C3 
rekomendujemy stosowanie się do procedury poniżej. 

Zastosowanie do obu stron kołnierza C3: 

1. Odepnij zatrzaski z obu stron (te same , które wcześniej zapiąłeś). 
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2. Wypnij dwa czerwone napy umieszczone w dolnej części 
wewnętrznej części kasku, które przykrywają 
poduszki policzkowe (przycisk z tyłu jest 
otoczony czarnym krążkiem). Podnieś delikatnie 
podszewkę. 

3. Przyklej owalny rzep z zestawu SRC do 
odpowiedniego zagłębiebia w EPS (expanded 
polystyrene) i ustaw głośnik na poduszce. 

4. Zapnij dwa czerwone napy. Upewnij się, że czerwony nap jest 
znowu na swoim miejscu wewnątrz czarnego krążka. 

5. Następnie zapnij zatrzaski kołnierza po obu stronach i upewnij się, 
że są zabezpieczone. 

5.3 UMIEJSCOWIENIE MIKROFONU  
Aby zabezpieczyć delikatne zamykanie częśći szczękowej kasku wyjmij 
najpierw trójkątną poduszkę przeciwdziałającą hałasowi i postępuj 
zgodnie z poniższą instrukcją: 

1.  Zegnij pałąk mikrofonu jak na rysunku. 

2.  Przyciśnij mikrofon szerszą powierzchnią do ust (nigdy wąską 
powierzchnią). 

3.  Zamknij część szczękową kasku. Możesz potrzebować dwóch rąk. 

4.  Podczas, gdy część szczękowa jest zamknięta a szybka otwarta włóż 
rękę do kasku przez otwór szybki i dopchnij mikrofon do wyściółki 
części szczękowej kasku dokładnie naprzeciw ust. 

 

5.4 DEMONTAŻ ZESTAWU SRC‑SystemTM  
1.  Odepnij zatrzaski. 
2. Wyciągnij kołnierz począwszy od środka łuku. 
3. Wyjmij kołki kołnierza z gniazdek wewnątrz krawędzi kasku. 

5.5 ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE KASKU 
Częśći elektroniczne zestawu SRC‑SystemTM są bezpiecznie osadzone 
wewnątrz kołnierza. Aby uniknąć niewygodnego zakładania lub 
zdejmowania kasku  sugerujemy co następuje: 

1. Rozchyl wnętrze kasku delikatnie trzymając paski zapinające kask 
odciągając  je od siebie. 

2. Trzymając rozchylone paski włóż kask na 
głowę począwszy od karku do przodu. 

3. Aby zdjąć kask postępuj w odwrotnej 
kolejności również rozchylając paski 
zapinające. 

Uwaga: Kołnierz zestawu SRC‑SystemTM  jest 
zaprojektowany dla zachowania maksymalnego komfortu. Jednakże ponieważ 
zawiera części elektroniczne może się lekko wybrzuszać. Dlatego wkładanie 
kasku ze zwykłym kołnierzem i z kołnierzem zestawu SRC będzie się nieco 
róznić. Pamiętaj: im bardziej rozchylisz paski zapinające kask poczas 
zakładania i zdejmowania kasku, tym delikatniej przebiegnie ten proces i nie 
zniszczy się obudowa kołnierza.. 

5.6 CZYSZCZENIE KOŁNIERZA 
Aby wyczyścić kołnierz, najpierw zamknij wtyczkę USB zatyczką. Używaj 
wilgotnej letniej ściereczki. Nie mocz kołnierza w wodzie lub innym płynie. 
Nigdy nie zanurzaj i unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą głośników i 
mikrofonu. Pozwól wyschnąć kołnierzowi w temperaturze pokojowej.

 

Szybka 
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Część szczękowa 



 

 

 

6. PODŁĄCZANIE  PORZEZ  BLUETOOTH 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, GPS I 
ODTWARZACZY MP3 (A2DP)  

Różna łączność urządzeń współpracujących z 
Bluetooth®  
Dzięki tecdhnologii MDC  zestaw SRC‑SystemTM oferuje równoległą 
łączność z następującymi urządzeniami*: 
➤Interkom z nawet dwoma innymi zestawami SRC‑SystemTM 
➤ telefon/odbiornik gps współpracujący z Bluetooth           
➤A2DP włączające odtwarzacz MP3 albo adapter A2DP  

Uwaga: Jeśli chcesz używać telefonu komórkowego podczas używania 
nawigacji GPS poprzez Bluetooth ®, to powinieneś sparować telefon z GPS a 
nie z zestawem SRC-SystemTM. 
*Szczegóły w paragrafie 9.4 b 

 
 

 
6.1 TELEFON KOMÓRKOWY 
Aby używać telefonu komórkowego  z Bluetooth® poprzez zestaw 
SRC‑SystemTM, musisz najpierw sparować te dwa urządzenia. 

Uwaga: Jeśli chcesz używać nawigacji jednocześnie z używaniem telefonu 
komórkowego, powinieneś sparować telefon z nawigacją GPS, a nie z zestawem 
SRC-SystemTM. W tym celu przejdź do rozdziału 6.2. 
Parowanie jest procesem jednorazowym. Raz sparowane urządzenia 
będą się automatycznie rozpoznawać jeśli znajdą się w swoim 
zasięgu. 

 Jeśli straciłeś łączność z telefonem, naciśnij przycisk telefonu na 
zestawie SRC-System aby ponownie się połączyć. 

PAROWANIE ZESTAWU Z TELEFONEM POPRZEZ BLUETOOTH : 
1.  Włącz telefon i upewnij się, czy Bluetooth® jest aktywny. Włącz zestaw 
SRC poprzez naciśnięcie przycisku telefonu i przytrzymanie go przez co 
najmniej 3 sekundy co potwierdzą  3 niebieskie  błyski. 

2.  Na włączonym zestawie SRC‑SystemTM,  naciśnij przycisk telefonu 
przez co najmniej 6 sekund do momentu, aż czerwone i niebieskie  
diody zaczną migać naprzemiennie. 

3.  Znajdź urządzenia Bluetooth® na telefonie według instrukcji obsługi  
telefonu. 

4.  Po kilku sekundach na liście urządzeń dostępnych w telefonie pojawi 
się“SRCS” (wraz z wersją oprogramowania). Wybierz go i postępuj 
wedle instrukcji obsługi telefonu. 

5.  Jeśli jest zabezpieczony wpisz ,,0000„„ (cztery zera) jako PIN. 
6.  Telefon potwierdzi pozytywne parowanie, a zestaw zacznie powoli 

migać na niebiesko. 

Uwaga: Nie wszystkie telefony z  Bluetooth® odtwarzają 
muzykę stereo poprzez Bluetooth® (A2DP), nawet jeśli w telefonie 
istenieje aplikacja odbiornika MP3. Sprawdź w tym celu instrukcję 
obsługfi telefonu. Przy niektórych modelach telefonów może 
istnieć potrzeba wciśnięcia przycisku telefonu na zestawie w celu 
połączenia nawet jeśli telefonu były już sparowane. Zestaw SRC-
SystemTM 

 automatycznie połączy się z ostatnim telefonem. 
połączonym do zestawut. 

 

Zasięg nawet do 300m 
między urządzeniami 
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Uwaga Jeśli proces parowania nie został pozytywnie zakończony w 
przeciągu 2 minut, zestaw powróci do stanu gotowości. 

6.2 URZĄDZENIE GPS 
Aby używać GPS poprzez Bluetooth® z zestawem SRC‑SystemTM, 
musisz sparować te dwa urządzenia. To pozwoli twojej nawigacji GPS 
na przekazywanie komend głosowych nawigacji poprzez zestaw. 

UWAGA: Nie wszystkie nawigacje GPS posiadające Bluetooth® zezwalają 
na połączenia z zestawem poprzez Bluetooth®. Między innymi taka 
nawigacja GPS musi być kompatybilna z protokołem bramki  
Bluetooth®“Handsfree”. Sprawdź to w instrukcji obsługi nawigacji. 

PAROWANIE ZESTAWU Z NAWIGACJĄ : 
1. Włacz nawigację i włącz zestaw. 

2. Na włączonym zestawie SRC‑SystemTM, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk ,,+„„ przez co najmniej 6 sekund aż do momentu, gdy 
czerwone i niebieskie diody zaczną migać jednocześnie. 

3. Znajdź urządzenie poprzez Bluetooth® na swojej nawigacji GPS 
według instrukcji obsługi tego urządzenia. 

Po kilku sekundach GPS wyświetli “SRCS” (wraz z wersją 
oprogramowania) w znalezionych urządzeniach. Wybierz go i postępuj 
wedle instrukcji obsługi urządzenia GPS by zaakceptować parowanie. 

4. Jeśli twoje urządzenie żąda kodu dostępu lub PIN, wpisz ,,0000„„ 
(cztery zera). 

5. Urządzenie GPS potwierdzi udaną próbę parowania. Zestaw SRC‑

SystemTM zacznie wolno migać na niebiesko. Jeśli chcesz używać 
telefonu komórkowego i odbierać rozmowy poprzez zestaw, 
powinieneś najpierw sparować  telefon z nawigacją GPS wedle 
instrukcji obsługi nawigacji GPS. 

UWAGA: Jeśli proces parowania nie został pozytywnie ukończony w 
przeciągu 2 minut, zestaw powróci do stanu gotowości. 

UWAGA :Schemat pierwszeństwa zestawu SRC‑SystemTM został ustawiony tak, 
żeby nie dopuszczać do przerwania odsłuchu komend głosowych GPS przez 
przychodzące rozmowy interkomu. W takim przypadku dzwoniący do nas przez 
interkom usłyszy sygnał ,,zajęte“ ,a ty usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe., które 
oznaczają, że dzwoni do nas ktoś przez interkom. (w tym celu , jak również o 
innych ustawieniach pierwszeństwa sprawdź paragraf 4.3.). 

6.3 ODTWARZACZ MP3 (OPCJA BEZPRZEWODOWA – A2DP) 
Twój zestaw został zaprojektowany tak , aby bezprzewodowo odbierać 
muzykę ze źródeł A2DP i telefonów używających Bluetooth®A2DP i 
profili AVRCP  (głównie w urządzeniach trzeciej generacji). Używanie 
urządzenia Bluetooth®, które współpracuje z profilem AVRCP pozwala 
działąć we wszystkich funkcjach urządzenia z A2DP bezpośrednio z 
zestawu. 
UWAGA: Zestaw SRC-SystemTM może również odbierać dźwięk 
poprzez kabel z urządzeń nie używających Bluetooth®,, MP3 Players 
albo innych źródeł dźwięku, jakie opisano w paragrafie 7.2 
Podczas słuchania muzyki ze źródła A2DP, nie stracisz rozmowy 
telefonicznej, czy interkomowej, gdyż zestaw automatycznie przerwie 
muzykę, dając pierwszeństwo rozmowie przychodzącej. Jednakże po 
zakończeniu rozmowy niektóre odtwarzacze MP3 mogą nie 
kontynuować automatycznie odtwarzania muzyki lecz wymagać 
ręcznego uruchomienia.     

USTAWIENIA ODTWARZACZA MP3 DLA TRANSMISJI BLUETOOTH 
Stereo A2DP 
Aby używać odtwarzacza mp3 przez bluetooth®Stereo (A2DP), musisz 
sparować te urządzenie z zestawem SRCS. 
UWAGA: aby sparować dwa urządzenia Bluetooth z SRC-SystemTM, 
postępuj wedle wskazówek poniżej. Parowanie urządzeń 
Bluetooth®Stereo będzie zależało od urządzeń Bluetooth®, których chcesz 
używać. 

PAROWANIE ZESTAWU Z ODTWARZACZEM MP3 LUB INNYM 

Uwaga: Jeśli twoje urządzenie A2DP jest zintegrowane z teleofnem paruj 
je  jak w paragrafie 6.1 powyżej 
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1. Włącz odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie i upewnij się, że funkcja 
Bluetooth® jest aktywna. 

2. Na włączonym zestawie SRC‑SystemTM, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk telefonu przez co najmniej 6 sekund aż do momentu, gdy 
czerwone i niebieskie diody zaczną naprzemiennie szybko migać. 

3. Znajdź urządzenia Bluetooth® na swoim odtwarzaczu MP3 Player 
postępując wedle instrukcji obsługi urządzenia. 

UWAGA: aby używać innych urządzeń przez Bluetooth®, postępuj wedle 

instrukcji obsługi tego urządzenia. 

4. Po kilku sekundach odtwarzacz MP3 wyświetli w znalezionych 
urządzeniach “SRCS” (wraz z wersją oprogramowania). Wybierz je i 
postępuj wedle instrukcji obsługi odtwarzaacza MP3, aby 
zaakceptować parowanie. 

5. Jeśli twój odtwarzacz zarząda kodu pin, wpisz ,,0000„„ (cztery zera). 

6. Teraz parowanie jest ukończone. Twój odtwarzacz mp3 lub inne 
urządzenie może potwierdzić pozytywne zakończenie parowania, a 
zestaw SRCS zacznie powoli migać na niebiesko. 

UWAGA: Jeśli proces parowania nie został pozytywnie ukończony w 
przeciągu 2 minut, zestaw przejdzie w stan  gotowości. 

OBSŁUGIWANIE URZĄDZENIA A2DP POPRZEZ ZESTAW 

Odtwarzanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,A„„ przez 3 sekundy 

Pauza / Stop* 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,A„„ przez 3 sekundy 

Następny 
utwór 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,+„„ przez 3 sekundy 

Poprzedni 
utwór** 

Nasićnij i przytrzymaj przycisk ,,-„„ przez 3 sekundy 
 

* W zależności od modelu telefonu 

** w niektórych modelach trzeba powtórzyć tę operację 

7. WBUDOWANE  RADIO FM I ZEWNĘTRZNY 
ODTWARZACZ MP3  (PO KABLU) 

7.1 RADIO FM 
Zestaw SRC‑SystemTM jest wyposażony w odbiornik FM stereo z 
systemem RDS (Radio Data System) . 

   Włączenie radia W stanie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk 
kanału “B“ przez 3 sekundy 

Wyłączenie radia Podczas słuchania radia naciśnij i przytrzymaj przycisk 
kanału “B“ przez 3 sekundy 

Przełączanie stacji Podczas słuchania radia wybieraj przyciskiem kanału “B“ 
spośród 6 ustawionych stacji FM 

 Rozmowa głosowa Podczas słuchania radia zacznij głośno mówić 

 
Wybieranie głosowe 
z telefonu 

Podczas słuchania radia naciśnij przycisk telefonu i 
wypowiedz głośno nazwę osoby, do której chcesz 
zadzwonić. Ta funkcja działą tylko przy telefonach 
posiadających funkcję wybierania głosowego 

 
 Ponowne wybieranie 

  Podczas słuchania radia naciśnij przycisk telefonu    
dwukrotnie 

RDS wł/wył 
(domyślnie: wył) 

Podczas słuchania radia naciśnij i przytrzymaj przyciski 
“+„„ i “-„„ równocześnie przez 3 sekundy 

 
Dzięki funkcji RDS, twój zestaw automatycznie wybierze najmocniejszy 
sygnał dostępny dla stacji FM, którą wybrałeś, bez względu na to, 
gdzie jesteś. To pozwala Ci na trzymanie rąk na kierownicy przez cały 
czas i nie ma potrzeby, aby dostrajać stację w trakcie jazdy. 
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3. Naciśnij przycisk kanału “B„„ podczas 20 sekund szukania stacji aby 
zapamiętać dotychczasową stację. 

4.  Aby zapamiętać kolejną stację naciśnij przycisk kanału “B“ 
ponownie aby znaleźć nowy numer stacji. 

5.  Jeśli nie zapamiętasz stacji, radio wyjdzie z trybu szukania stacji. 
Możesz dalej kontynuować słuchanie niezapamiętanej stacji. 
Naciskanie przycisku kanału “B„„ w tym przypadku zmieni stację na 
następną zapamiętaną. 

Urządzenie zapamiętuje do 6 stacji radiowych. 

x Radio FM wł/wył (przytrzymaj 3 sekundy) 
x Przełączaj między wcześniej zapamiętanymi stacjami 

Szukanie i ustawianie nowych stacji 
1.  Podczas słuchania radia naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,+„„ lub ,,-„„ 

do momentu, aż usłyszysz następną stację w zestawie. 

x Naciskając ,,+„„„ szukasz w górę (wyższa częstotliwość) 

x Naciskając ,,-„„ szukasz w dół (niższa częstotliwość). 

2. Po znalezieniu stacji szukanie jest wyłączone i słychać dźwięk stacji w 

głośnikach. 

3. Aby kontynuować szukanie naciśnij przycisk ,,+„„ lub ,,-„„ ponownie 
przez 3 sekundy. 

4. Aby zapamiętać tę stację zobacz poniżej. Możesz również słuchać 
niezapamiętanej stacji. 

Zapamiętywanie wybranej stacji 
1. Aby zapamiętać wybierz numer stacji od 1 do 6 , naciskając przycisk 

kanału “B“ do momentu znalezienia stacji. 

2.  Poszukaj nowej stacji, jak napisano powyżej. 

7.2 POŁĄCZENIE PRZEWODOWE DO MP3 LUB INNEGO 
ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA AUDIO 

Używanie zewnętrznego wejścia dla łączności przez kabel 

Zestaw pozwala na połączenie z urządzeniami bez Bluetooth®, takich 
jak odtwarzacze MP3, poprzez kabel zewnętrzny. 

1.  Upewniej się, czy zestaw jest w stanie gotowości migając powoli na 

niebiesko. 

2.  Podłącz kabel MP3 do swojego odtwarzacza MP3 lub innego źródła 
wtyczką, a drugi koniec przewodu włóż do 
złącza mikro USB. 

3. Obsługuj urządzenie MP3 używając jego 
przycisków jak zwykle (FF / REW / PLAY / PAUSE). 

Głośność dostroisz zarówno w odtwarzaczu, jak i w zestawie. 

Każde inne połącznie audio będzie automatycznie wyciszać odtwarzacz 
MP3. Dźwięk MP3 powróci tylko, gdy zestaw jest ponownie w stanie 
gotowości. 

UWAGA: Podczas słuchania odtwarzacza MP3 funkcja VOX jest wyłączona

 

RDS wł/wył naciśnij razem przez 3 sekundy podczas słuchania 
radia) 
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8. UŻYWANIE TELEFONU 
NAWIĄZYWANIE I ODBIERANIE ROZMÓW PRZEZ TELEFON 
PODSTAWOWE FUNKCJE 

 

 
Odbieranie 
rozmowy Naciśnij przycisk telefonu lub powiedz cokolwiek 

głośno                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
Odrzucanie 
rozmowy 

Pozostań cicho przez 15 sekund lub naciśnij i 
przytrzymaj przycisk telefonu przez 3 sekundy podczas 
rozmowy przychodzącej 

Zakończenie 
rozmowy 

Naciśnij przycisk telefonu podczas rozmowy lub pozwól 
drugiej stronie na zakończenie rozmowy 

 
Wybieranie 
głosowe 

W stanie gotowości naciśnij przycisk telefonu i wymów 
głośno nazwę osoby, do której chcesz zadzwonić. Ta 
funkcja działą tylko przy telefonach obsługujących 
wybieranie głosowe. 

Ponowne 
wybieranie 

 W stanie gotowości naciśnij przycisk telefonu 
dwuktrotnie 

Z A A W A N S O W A N E  F U N K C J E  D L A  T R Ó J D R O Ż N E J  
K O MU N I K A C J I  
Dodanie/usunięcie 
kanału “A„„ do/z 
rozmowy 
telefonicznej 

   
   
  Naciśnij przycisk kanału “A“ podczas rozmowy 

Dodanie/usunięcie 
kanału “B„„ do/z 
rozmowy 
telefonicznej 

   
 
  Naciśnij przycisk kanału “B“ w trakcie rozmowy 

 
W trakcie rozmowy telefonicznej każde połączenie przez 
interkom będzie automatycznie odrzucone. 

Po zakończeniu rozmowy, możesz dzwonić lub odbierać rozmowy 
przez interkom. 

 

ŚWIATŁA STATUSU 

Wyświetlanie diodowe Status 

Brak Zestaw wyłączony 

1 niebieski błysk co 3 sekundy Stan gotowości (bez rozmowy) 

2 niebieskie błyski co 3 sekundy Włączone audio 

1 czerwony błysk co 3 sekundy Słaba bateria w stanie gotowości 

2 czerwone błyski co 3 sekundy Słaba bateria (podczas pracy)  

Ciągły czerwony Ładowanie  
9. UŻYWANIE INTERKOMU 

9.1 WPROWADZENIE 

Zestaw SRC‑SystemTM pozwala połączyć się z innymi motocyklistami 
będącymi w zasięgu 300m (w zależności od kształtu terenu i 
warunków) Aby stawić połączenie z jednym lub dwoma zestawami 
trzeba najpierw sparować SRC‑SystemTM ze sobą. 

Parowanie to proces jednorazowy. Raz sparowane urządzenia 
będą się automatyczne rozpoznawać i parować jeśli znajdą się w 
zasięgu. 

Zestaw posiada dwa dostępne kanały interkomu do bezpośredniego 
połączenia dlatego SRC‑SystemTM może komunikować się jednocześnie z 
dwoma różnymi zestawami SRC . 

9.2 KOMPATYBILNOŚĆ INTERKOMÓW 

Możesz używać zestawu SRC‑SystemTM aby przeprowadzać 
komunikację z innym zestawem SRC‑SystemTM i z zestawami 
Cardo scala rider. Po więcej informacji zajrzyj na: 
www.cardosystems.com/SRC
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9.3 PRZED WŁĄCZENIEM INTERKOMU 
Zestaw SRC‑SystemTM posiada 2 przyciski do szybkiej komunikacji z 
dwoma innymi zestawami. Te inne zestawy są przypisane do kanału “A“ i 
“B“. 

Przycisk kanału “A“        Przycisk kanału “B“ 

Zanim zaczniesz używać interkomu do komunikacji 
pomiędzy pasażerami lub motocyklami, urządzenia 

muszą być sparowane. 
9.4 UŻYWANIE ZESTAWU SRC-SYSTEMTM DO INTERKOMU Z 

INNYM URZĄDZENIEM SRC-SYSTEMTM 

9.4a. DWUDROŻNE PAROWANIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI 
SRC‑SystemTM 

1.  Gdy oba zestawy są wyłączone, włącz je naciskając i przytrzymując 
przyciski telefonu aż do momentu, gdy niebieska dioda błyśnie 3 
razy. 

2.  Upewnij się , że oba zestawy migają powoli na niebiesko. 
3.  Wybierz dostępny kanał, z którym chcesz sparować zestaw (kanał 

“A“ lub kanał “B“). 

UWAGA: Wybór kanału, który jest już w użyciu unieważnia i zamienia 

sparowane urządzenia na nowosparowane. 

4.  Naciśnij na zestawie SRC‑SystemTM przycisk kanału “A“ lub “B“ i 
przytrzymaj przez co najmiej 6 sekund aż do momentu, gdy niebieska 
lub czerwona dioda zacznie szybko migać sygnalizując parowanie. 
(zobacz w tablicy kanałów interkomu jak sygnalizuje diodą parowanie 
odpowiedniego kanału). 

5.  Powtórz kroki 3 i 4 dla kolejnego zestawu SRC-SystemTM. 
6.  W ciągu kilku sekund oba zestawy mocno zaświecą przez 2 

sekundy, sygnalizując, że dwa sparowane urządzenia sągotowe do 
użycia. 

UWAGA: Jeśli proces parowania nie zakończył się pomyślnie w 
przeciągu 2 minut zestaw powróci do stanu gotowości. 

Sygnalizacja rozmowy przez interkom 

Są dwa sposoby, aby zacząć rozmowę przez interkom ze sparowanym 
zestawem gdy zestaw jest w stanie gotowości: 

POŁĄCZENIE GŁOSOWE: 
Zacznij głośno mówić 

Gdy zaczniesz mówić głośno, interkom przyjmie drugi 
sparowany zestaw. 
Rozmowa przez Interkom będzie trwałą dopóki 
uczestnicy nie przestaną rozmawiać przez 30 sekund. 

POŁĄCZENIE 
PRZYCISKIEM: 
Naciśnij przycisk kanału 
jeden raz 
Aby dołączyć lub odłączyć 
zestaw do/z rozmowy 

 
9.4b. TRÓJDROŻNE PAROWANIE 

Zestaw SRC‑SystemTM pozwala na trójdrożną rozmowę 
konferencyjną: 
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Przycisk kanału Przycisk parowania Sygnalizacja LED 

    Kanał “A” 

    Kanał ”B” 

   Przycisk kanału “A”  

CHPrzycisk kanału “B“B” 
BUTTON 

Szybkie czerwone błyski 

Szybkie niebieskie błyski 
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W tym ustawieniu kierowca “B“ jest sparowany z kierowcą “A“ i “C“. 

WAŻNE: od momentu, gdy kierowca “B“ używa dwóch połączeń Bluetooth® 
podczas trybu konferencji, kierowca “B“ będzie rozłączony z telefonu lub GPS do 
momentu zakończenia trybu konferencji. Po zakończeniu kierowca “B“ 
automatycznie połączy się z telefonem lub GPS. Kierowca “A“ i “C“ pozostają 
podłączeni do telefonów i GPS podczas trójdrożnej rozmowy przez interkom.. 

Ustawienia i konfiguracja trójdrożnej łączności przez interkom 

OPCJE PAROWANIE MIĘDZY TRZEMA UCZESTNIKAMI 

Parowanie 3 zestawów SRC‑SystemTM uzyskuje się po prostu 
powtarzając procedurę z paragrafu 9.4a z trzecim zestawem SRC‑

SystemTM  (w innym kanale). 

1. Sparuj zestaw SRC‑SystemTM  z drugim zestawem SRC‑SystemTM jak w 
paragrafie 9.4a (używając kanału “A”). 

2. Sparuj zestaw SRC‑SystemTM z trzecim zestawem SRC‑SystemTM 

jak w paragrafie 9.4a (używając kanału  “B”) 

Inicjowanie rozmów przez interkom 

Są dwa sposoby inicjowania rozmowy przez interkom ze sparowanymi 
zestawami będącymi w stanie gotowości: 

POŁĄCZENIE GŁOSOWE: 
Zacznij głośno mówić 
Gdy zaczniesz mówić głośno 
rozmowa będzie prowadzona z 
dwoma sparowanymi zestawami, 
kanał “A“ i kanał “B“(jeśli oba są 
dostępne). 

 POŁĄCZENIE PRZYCISKIEM KANAŁU: 
Naciśnij przycisk kanału “A“ 
Aby dodać lub usunąć kanał do/z 
rozmowy. 
Naciśnij przycisk kanału “B“ 
Aby dodać lub usunąć kanał do/z 
rozmowy.  

9.5 ODBIERANIE ROZMÓW PRZEZ INTERKOM  
Jeśli inny sparowany zestaw próbuje się do ciebie dodzwonić, 
rozmowa rozpocznie się niemalże automatycznie. 
UWAGA :Schemat pierwszeństwa zestawur SRC‑SystemTM został ustawiony 
tak, żeby nie dopuszczać do przerwania odsłuchu komend głosowych GPS 
przez przychodzące rozmowy interkomu. W takim przypadku dzwoniący do 
nas przez interkom usłyszy sygnał ,,zajęte“ ,a ty usłyszysz dwa sygnały 
dźwiękowe., które oznaczają, że dzwoni do nas ktoś przez interkom. (w tym 
celu , jak również o innych ustawieniach pierwszeństwa sprawdź paragraf 4.3). 

9.6 INICJOWANIE ROZMÓW PRZEZ INTERKOM 
Są dwa sposoby inicjowania rozmowy przez interkom ze sparowanymi 
zestawami będącymi w stanie gotowości : 

POŁĄCZENIE GŁOSOWE: 
Preferowane do krótkich rozmów, które 
utrzymują kanał w stanie gotowości po 30 
sekundach ciszy 
Zacznij głośno mówić 
Gdy zaczniesz głośno mówić a interkom 
będzie włączony z obydwoma 
sparowanymi zestawami, kanał “A“ i kanał 
“B“ (jeśli oba są dostępne). 
Interkom pozostaje włączony aż do 
momentu, gdy wszyscy uczestnicy 
konferencji przestaną mówić przez 30 
sekund. ( tak, jak przy 2 drożnej) 

POŁĄCZENIE PRZYCISKIEM 
KANAŁU: 
Preferowane do dłuższych rozmów, 
które utrzymują kanał otwartym i 
aktywnym. Po prostu naciśnij 
przycisk kanału “A“ aby dodać lub 
usunąć kanał “A“ do/z rozmowy.  
Po prostu naciśnij przycisk kanału 
“B“ aby dodać lub usunąć kanał 
“B“do/z rozmowy. 
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     Kanał ”A”          

       Kanał “B” 
Szybkie czerwone błyski Przycisk kanału “A”  

Szybkie niebieskie błyski Przycisk kanału ”B” 

Kanał interkomu Parowanie/ łączność Sygnalizacja 
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UWAGA: przy włączonym interkomie wybieranie głosowe i ponowne 
wybieranie są wyłączone. 

9.7 CECHY POŁĄCZENIA GŁOSOWEGO (VOX) 
Zestaw SRC‑SystemTM oferuje również technologię VOX, służącą 
do operowania podstawowymi funkcjami urządzenia bez odrywania 
rąk od kierownicy. 

Dla rozmów przychodzących, po prostu powiedz coś głośno (np. 
“halo”). 
Aby odrzucić połączenie pozostań cicho przez 15 sekund. 
Aby odrzucić rozmowę przez interkom pozostań cicho przez 30 sekund. 

WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY VOX: w stanie gotowości naciśnij i 
przytrzymaj przycisk ,,+“ i przycisk ,,-„„ łącznie przez trzy sekundy do 

usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego. Domyśly status VOX 

włączony. 
UWAGA: włączona/wyłączona funkcja połączenia głosowego wpływa jedynie 
na funkcjonalność interkomu. 

9.8 RESETOWANIE PAROWANIA (PRZYWRACANIE 
USTAWIEŃ FABRYCZNYCH) 

Ten akapit ma znaczenie jedynie, gdy pomyślnie zakończyłeś 

parowanie. Możesz skasować wszystkie sparowane urządzenia w 

każdym czasie w następujący sposób: 

1.  Na włączonym zestawie  SRC‑SystemTM naciśnij i przytrzymaj 
przycisk telefonu na co najmniej 6 sekund, aż do momentu, gdy 
czerwone i niebieskie diody zaczną szybko i naprzemiennie migać. 

2.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,,+“ przez 3 sekundy. 

3.  Czerwone i niebieskie diody zabłysną jednocześnie 5 razy i zestaw 
się wyłączy, potwierdzając pozytywne zakończenie resetowania. 

 
9.9  ISTOTNE KWESTIE 
a.  Status zajętości podczas używania zestawu SRC-SystemTM  
Zaczynając rozmowę przez interkom na włączonym zestawie z 
telefonem/gps/interkomem usłyszysz dwa dźwięki sygnalizujące, że 
drugi zestaw jest zajęty. 

b. Automatyczne ponowne połączenie interkomu 
Jeśli SRC‑SystemTM i inny zestaw stracą zasięg lub rozłączą się SRC‑

SystemTM natychmiast podejmie próbę kolejnego połączenia. 

Można również ręcznie ponownie się połączyć ze sparowanym 
interkomem, jeśli urządzenie jest w stanie gotowości, poprzez 
naciśnięcie przycisku kanału “A“ lub kanału “B“. 

c.  Ograniczenia trybu konferencji 
Kiedykolwiek wybierzesz tryb konferencji między trzema uczestnikami 
(wliczając siebie), uczestnicy, którzy posiadają aktywne dwa 
połączenia jednocześnie nie będą mogli odbierać telefonów i komend 
GPS tak długo, jak trwa rozmowa konferencyjna (sprawdź w 
paragrafie 9.4 b). 

9.10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z INTERKOMEM 
Najpierw upewnij się, czy mikrofon jest prawidłowo umiejscowiony, 
naprzeciw ust. 

SRC‑SystemTM jest przystosowany do użycia w głośnych warunkach. 
W tym celu powinieneś sprawdzić działanie interkomu w głośnym 
otoczeniu, jak np.: obok włączonego motocykla , ale na zewnątrz. 
Sprawdź również, czy zestawy zostały prawidłowo sparowane według 
schematu w odpowiednich paragrafach. 
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10. CLICK-TO-LINK 

Click-to-Link to swoista ,,społeczna“ natura zestawu SRC‑SystemTM. Ta 
wyjątkowa cecha pozwala ci w każdej chwili połączyć się sam na sam  
przez interkom z każdym innym użytownikiem zestawu SRC‑SystemTM, 

będącym w pobliżu bez procesu parowania. Wyobraź sobie, że możesz 
połączyć się i porozmawiać  z innym użytkownikiem zestawu SRC‑

SystemTM , którego spotykasz na światłach przed skrzyżowaniem lub 
gdziekolwiek indziej na drodze. 

Funkcja  Click-to-Link może naturalnie być w każdej chwili wyłączona, 
blokując tym samym możliwośc połączenia się z nami przez innego 
użytkownika.. 

UŻYWANIE  CLICK-TO-LINK 

Włączanie/wyłączanie Click-to-Link: Funkcja może być włączona 
lub wyłączona poprzez menu ustawień (zobacz w paragrafie 4.2). 
Domyślnie funkcja jest WYŁĄCZONA. 

ŹRÓDŁĄ DŹWIĘKU I PIERWSZEŃSTWA 
Poszczególne źródła dźwięku podłączone do zestawu SRC‑SystemTM 
posiadają pierwszeństwa wedle schematu poniżej. Np.: każde źródło o 
wyższym statusie wyłącza i zastępuje źródło o niższym statusie. 

Dla przykładu: przychodząc połączenie telefoniczne i komendy głosowe 
nawigacji GPS zakłócą i zastąpią trwającą rozmowę poprzez Click-to-Link 
, ale przychodzące rozmowy poprzez funkcję Click-to-Link  wyłączą i 
zastąpią dźwięk radia FM itd. 

Rozmowy przez Click-to-Link i interkom mają ten sam status. Jeśli jedno 
działa drugiego nie można używać. Dlatego zapytanie  Click-to-Link  nie 
może przerwać trwającej rozmowy przez interkom i vice versa.

Dźwięk zapytania interkomu: Jeśli trwa twoja rozmowa Click-to-Link 
a kierowca A lub kierowca B chce się z Tobą połączyć przez interkom, 
usłyszysz dźwięk rozmowy przychodzącej a druga strona usłyszy 
dźwięk odrzucenia połączenia. 

Jeśli połączenie Click-to-Link jest odrzucone z jakiegoś powodu a inna 
jednostka z Click-to-Link  jest w pobliżu nowe połączenie Click-to-Link 
może nastąpić z użytkownikami, innymi niż pierwtonie połączonymi. 

Główne funkcje 

  Kategor ia 

Telefonowanie 
Click-to-Link 
 

Oczekiwany rezul ta t 

Wysłanie zapytania  
Click-to-Link* 

Wymagana czyn ność  

Dwukrotnie nacisnąć przycisk kanału 

“A“ 
Odwołać Click-to-Link Nacisnąć przycisk kanału “A“ 

 

 

Odbieranie 
Click-to-Link 
 

 
Odebrać rozmowę 
 Click-to-Link 

 

Kiedy słychać dźwięk połączenia, 
Naciśnij przycisk kanału “A“ lub 
powiedz coś głośno używając VOX 

 
Odrzucić rozmowę  
Click-to-Link 

 

Słysząc dźwięk połączenia pozostać 
cicho przez 10 sekund dopóki 
dźwięk nie ustąpi 

Podczas 
rozmowy 
Click-to-Link 

 
Zakończyć rozmowę 
Click-to-Link 

 
Nacisnąć przycisk kanału “A“ 

 
* Zestaw SRC‑SystemTM szuka innego włączonego zestawu przez 10 
sekund sygnalizując to dźwiękiem i błyskając na czerwono. 

UWAGA: połączenia Click-to-Link nie zastąpią lub nie zmienią 
dotychczasowego sparowania z  kierowcą A i kierowcą B. Funkcja Click-to-Link 
używa oddzielnego kanału do rozmowy z innym użytkownikiem Click-to-Link. 
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Wyższy status 

Niższy status 

1. Połączenie telefoniczne lub  komendy głosowe 
GPS (wedle specyfikacji urządzenia) 

2. Interkom / Click-to-Link (ten sam status) 
3. Źródłą dźwięku A2DP  
4. Wbudowane Radio FM 
5. Zewnętrzne źródła dźwięku połączone kablem 

(np odtwarrzacze mP3). 
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11. WSPARCIE 

Po dodatkowe informacje zapraszamy na: 
www.schuberth.com 
Po pomoc techniczną napisz lub zadzwoń: 
Kundenservice@schuberth.com 
Tel: +49‑391‑8106‑555 

Po najnowsze wersje oprogramowania odwiedź: 
www.schuberth.com/en/products/service/src-systemtm.html  
i zarejestruj się. 

 

 
Zalecenia przy ekspozycji na promieniowanie (FCC/IC): 
Urządzenie spełnia normy FCC/IC w zakresie promieniowania w niekontrolowanym 
środowisku. Odbiorcy końcowi muszą się zapoznać i postępować wedle instrukcji 

obsługi. Antena nie może nadawać jednocześnie z inną anteną poza sytuacją 

ujętą w normach FCC/IC dla wielotransmisyjnych produktów. 

Uwagi Europejskiej dyrektywy CE  

Zestaw SRC‑SystemTM ( “Produkt”) spełnia normy dyrektywy 1999/5/EC 

(odnośnie do dyrektywy R&TTE): Art. 3.1a, 3.1.b i 3.2. Produkt został 
wyprodukowany według aneksu II powyższej dyrektywy. 

Deklaracja zgodności  (DOC) 
Zestaw SRC‑SystemTM odpowiada specyfikacji Bluetooth® 2.1 i spełnił 

wymagania dla urządzeń wspólpracujących z  Bluetooth®. Jednakże współpraca z 
innymi urządzeniami Bluetooth®- nie jest gwarantowana.

12. UWAGI 

ZALECENIA INSTYTUCJI  RZĄDOWYCH - Federal Communications 
Commission (FCC) / Industry Canada (IC)  

15.21 
Ostrzega się, że samodzielne zmiany w urządzeniu, nie zaakceptowane przez 

podmioty za to odpowiedzialne mogą unieważnić pozwolenie na używanie 
sprzętu przez jego właściciela. 

15.105(b) 
Sprzęt ten był testowany i odpowiada standardy sprzętu klasy B zgodnie z 
punktem 15 przepisów FCC / IC . Te standardy zostały ustanowione aby 

zapewnić dostateczną ochronę przeciw szkodliwym zakłóceniom przy domowej 

instalacji. Ten sprzęt wytwarza energię i może promieniować falami radiowymi 
i jeśli nie jest używany właściwie może powodować szkodliwe zakłócenia w 

komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócernia nie wystąpią w 

normalnej instalacji. Jeśli urządzenie zakłóca odbiór telewizji lub radia, które 

znika po wyłączeniu urządzenia, zachęcamy użytkownika, by usunął zakłócenia 

poprzez następujące działania: 

x Przestawić lub dostroić antenę. 

x Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. 

x Podłączyć sprzęt do wyjścia w innej od odbiornika sieci. 
x Zasięgnij opinii doświadczonego serwisanta radio/TV. Poinformujgo, 

że: 

1) Urządzenie nie powinno generować zakłóceń, 

2) Urządzenie musi przyjmować zakłócenia wpływające na obsługę urządzenia
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U W A G A :  
OTWARCIE SUWAKA NA KOŁNIERZU AKUSTYCZNYM UNIEWAŻNIA 

GWARANCJĘ!  
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