


 

 

 

 
 

Biketec instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 



Witamy 
Gratulujemy zakupu T-COMVB / TCOM-SC. W ten sposób 
zyskujesz pewność i spokój ducha związany z zakupem 
produktu jednego z wiodących producentów. Wszystkie 
dostarczane do Ciebie produkty są wytwarzane zgodnie z 
najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa oraz. 
Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się zakupem przez wiele 
lat.. 

 
 
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym 
użyciem i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do 
wykorzystania w przyszłości, wraz z kartą gwarancyjną, 
dowodem zakupu i kartonem. Zasady bezpieczeństwa 
zawarte w niniejszym dokumencie zmniejszają ryzyko 
pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli 
są prawidłowo przestrzegane. Postępuj zgodnie ze 
wszystkimi instrukcjami i zwracaj uwagę na wszystkie 
ostrzeżenia, aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia 
prądem. 
• Nie zdejmuj obudowy ani tylnej części tego produktu. 
Wewnątrz tego produktu nie ma części, które mogą być 
naprawiane przez użytkownika. 
• Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisować 
wyłącznie wykwalifikowany personel. Nadzoruj małe 
dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. 
• Nie zanurzaj produktu w cieczach. 
• Nie umieszczaj produktu w pobliżu innych 
przedmiotów, które mogą go uszkodzić, takich jak 



źródła otwartego ognia (zapalone świece) lub 
nadmierne ciepło (kaloryfer). 
 
OSTRZEŻENIE: Używanie słuchawek podczas 
kierowania motocyklem, pojazdem silnikowym, 
jednostką pływającą lub rowerem może być 
niebezpieczne. Zachowaj ostrożność podczas 
korzystania z zestawu „Kask motocyklowy”, gdy 
wykonujesz jakąkolwiek czynność wymagającą pełnej 
uwagi. 
 
 
 
 
 



Kask motocyklowy BIuetooth Zestaw Cechy produktu 
• Kompletny system spełniający wszystkie Twoje potrzeby 
komunikacyjne podczas jazdy na motocyklu. 
• Funkcja Bluetooth zapewnia łączność z telefonem komórkowym, 
odtwarzanie muzyki i łączenie się z systemami Bluetooth ° GPS. 
• Domofon oznacza, że możesz komunikować się z Twoim pasażerem 
lub innymi motocyklistami w promieniu 800 m podczas jazdy. Prosta 
konfiguracja i czysty dźwięk 
jakość zawsze będziesz w kontakcie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lista części 
1. 1 (2) = odbiornik Bluetooth 5. 4 (8) • Klejone wkładki do 
słuchawek 
2. 1 (2) = kabel USB 6. 1 (2) • Słuchawki douszne i mikrofon 
3. 1 Śrubokręt 7. 1 • Klips na zestaw słuchawkowy i śruby 
mocujące 
4. 1 (2) = zasilacz 
Uwaga: inny kraj może mieć inny zasilacz. 

1. 3. 
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Specyfikacja techniczna 
Wersja BIuetootI1 ”: 2.1 + EDR 
Częstotliwość: 2,4 GHz Obsługa: 
A2DP i AVRCP 
Obsługiwane profile BT: Profile 
zestawu słuchawkowego i zestawu 
głośnomówiącego BIuetooth z 
funkcją automatycznego wykrywania 
Zasięg działania: do 10 m dla 
telefonów komórkowych; do 800 m 
dla funkcji interkomu. 

Waga: 45 gramów (bez 
akcesoriów) 
Rozmiar: 81 mm (dł.) • 31 mm 
(szer.) = 25 mm (wys.) 
  
 
 
 
Typ baterii: akumulator 
polimerowy 400 mAh 
Czuwanie: do 300 godzin 



rozmów 
-Telefon: do 10 godzin 
-Intercom: do 7 godzin Czas 
ładowania: około 4 godzin 
Zestaw słuchawkowy: ultracienki 

głośnik o dużej mocy ze 
zintegrowanym wysięgnikiem 
Zasilacz: DC 5 V 500 mA
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Instrukcje 
Dopasowanie odbiornika Bluetooth ° do kasku 
 
1. Za pomocą dołączonego śrubokręta poluzuj śruby 
zaczepu zestawu słuchawkowego. 
2. Wsuń klips zestawu słuchawkowego na lewą stronę 
kasku (gdy jest na głowie). Uważaj, aby umieścić 
wnętrze klipsa zestawu słuchawkowego pod wyściółką 
kasku. 
 
3. Dopasuj klips, aż znajdziesz najlepsze miejsce na 
swój kask. Upewnij się, że szczeliny w mocowaniu klipsa 
zestawu słuchawkowego są skierowane do kasku. 
4. Dokręć śruby, aby mocno przytrzymać zacisk. 
OSTRZEŻENIE: Nadmierne dokręcenie może uszkodzić 
klipsy. 
5. Wsuń odbiornik Bluetooth w szczeliny w uchwycie 
klipsowym zestawu słuchawkowego. Upewnij się, że 
jest bezpiecznie zablokowany. 
6. Aby zamocować zestaw słuchawkowy z mikrofonem i 
głośnikiem, sprawdź, która część kasku będzie 
najlepsza, zakładając kask i znajdując miejsce najbliżej 
uszu. Będziesz musiał kilka razy założyć kask, aby 



znaleźć optymalną pozycję do nałożenia podkładki. po 
znalezieniu właściwej pozycji usuń samoprzylepny pasek 
ochronny i nałóż filcową poduszkę na słuchawki. 
 
  
7. Przymocuj słuchawkę do filcowej podkładki. 
Poprowadź ramię mikrofonu wzdłuż wewnętrznej ściany 
kasku, do miejsca, w którym będą Twoje usta. ramię 
mikrofonu jest elastyczne i należy je wyregulować tak, 
aby znajdowało się w pozycji łykowej przed ustami. 
Niektóre hełmy mają zdejmowane, aby uruchomić 
głośnik i mikrofon pod wyściółką. 
 
B. Podłącz zestaw słuchawkowy do odbiornika 
Bluetooth.Wtyk można włożyć tylko w jednej orientacji. 
OSTRZEŻENIE: włożenie wtyczki do tyłu spowoduje 
uszkodzenie odbiornika Bluetootlfreceiver. Zachowaj 
ostrożność podczas montażu. 
 
Zabezpiecz przewód wtyczki zestawu słuchawkowego 
wewnątrz kasku.  
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Ładowanie urządzenia BluetootlYDevice 
Przed użyciem tego urządzenia należy w pełni 
naładować urządzenie Bluetooth. 
1. Włóż wtyczkę USB kabla ładującego do małego 
gniazda USB w zestawie słuchawkowym. Podłącz drugi 
koniec kabla ładującego do zasilacza lub portu USB 
komputera. 
2. Podczas ładowania czerwona dioda LED na module 
słuchawkowym będzie się świecić, po zakończeniu 
ładowania czerwona dioda zgaśnie. Normalne 
ładowanie ze słabej baterii zajmie około 4 godzin. 
Wskazówka: aby zachować długą żywotność 
wewnętrznej baterii polimerowej, ładuj urządzenie 
przynajmniej raz w miesiącu. 
 
Włączanie i wyłączanie 
1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk Zasilanie / 
Interkom przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. niebieskie światło zamiga szybko 3 razy, a 
następnie będzie migać dalej w regularnych odstępach 
czasu. 
2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania / 
interkomu przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. Zestaw słuchawkowy i diody LED wyłączą 
się. 
 
Parowanie z BluetootéEnabled 
Telefon komórkowy 



1. Umieść telefon z włączoną funkcją Bluetooth i 
odbiornik Bluetootlfreceiver blisko siebie (w promieniu 
1m). 
2. Upewnij się, że odbiornik Bluetooth ° jest wyłączony. 
  
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk Power 
/ Intercom, aby włączyć urządzenia Bluetooth, aż 
zaczną migać czerwone i niebieskie światła. Usłyszysz 
również dźwięk „DuDu”, gdy urządzenie przejdzie w tryb 
parowania. 
4. Włącz funkcję Bluetooth ”w telefonie komórkowym i 
wyszukaj urządzenie. Aby to zrobić, może być konieczne 
skorzystanie z instrukcji obsługi telefonu. 
5. Wybierz urządzenie Bluetooth o nazwie T-COM, a 
następnie sparuj to urządzenie z telefonem. Jeśli telefon 
prosi o hasło, jest to 0000. 
6. Urządzenie Bluetooth ”wyda dwa sygnały dźwiękowe, 
a telefon potwierdzi, że parowanie się powiodło. 
 
Parowanie 2 urządzeń w trybie interkomu 
1. Umieść oba odbiorniki blisko siebie (w promieniu 
1m). 
2. Upewnij się, że oba odbiorniki są wyłączone. 
3. Wciśnij i przytrzymaj brzęczyk zasilania / interkomu 
na obu urządzeniach jednocześnie przez około 6 
sekund, aż odbiorniki wydadzą dwa sygnały dźwiękowe. 
Czerwone i niebieskie światła będą migać 
naprzemiennie. 



4. Szybko naciśnij przycisk Power / Intercom na jednym 
z odbiorników. Spowoduje to wyszukanie drugiego 
odbiornika, aby można było je sparować. 
5. Po pomyślnym sparowaniu, czerwone i niebieskie 
światła zmienią się na niebieskie (migają), a odbiornik 
wyda jeden sygnał dźwiękowy. 
 
Parowanie 3 urządzeń w trybie interkomu 
1. Postępuj zgodnie z powyższą procedurą dla każdej 
kombinacji trzech jednostek. (A-B, A-C, B-C). 
2. Najpierw sparuj dwa urządzenia A i B, jak opisano 
powyżej. Po drugie, wyłącz A i B, sparuj A i C, jak 
opisano powyżej. Po trzecie, wyłącz C i A, sparuj B i 
C.Na końcu włącz A. 
3. Każdy z nich może połączyć jeden z nich, naciskając 
raz lub dwa razy przycisk zasilania / interkomu. W trybie 
gotowości naciśnij przycisk zasilania / interkomu 1 raz, 
aby wywołać jedną z par lub 2 razy, aby wywołać drugą 
parę. 
4. Parowanie dla 1 lub 2 naciśnięć będzie zależeć od 
kolejności, w której sparowałeś 3 kaski, ale po 
sparowaniu odpowiednie pary zachowają numer. 
5. Wciśnięcie przycisku zasilania / interkomu A 1 raz, 
aby zadzwonić do C i 2 razy, aby zadzwonić 
B. Wciśnięcie przycisku B 1 raz, aby zadzwonić do C i 2 
razy, aby zadzwonić do A. Wciśnięcie przycisku C 1 raz, 
aby zadzwonić do B i 2 razy, aby zadzwonić do A. 
 



 
 
 
 
 
 
Aby rozpocząć rozmowę przez domofon 
1. Po sparowaniu dwóch zestawów słuchawkowych ze 
sobą naciśnij przycisk zasilania / interkomu na 
dowolnym z odbiorników, aby rozpocząć. 
2. Użyj pokrętła Jog, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność zestawu słuchawkowego. 
Wskazówka: Aby nawiązać połączenie, wystarczy raz 
nacisnąć przycisk Zasilanie / Intercom; rozmowę między 
dwoma sparowanymi zestawami słuchawkowymi można 
teraz prowadzić bez użycia rąk. 
 
Aby zakończyć rozmowę przez domofon 
Naciśnij przycisk Power / Intercom na dowolnym z 
odbiorników. 
Wskazówka: Jeśli zestaw słuchawkowy interkomu jest 
również sparowany z telefonem komórkowym, rozmowa 
interkomowa zostanie automatycznie rozłączona, aby 
odebrać telefon w przypadku połączenia 
przychodzącego. Funkcja interkomu zostanie 
wznowiona po zakończeniu. 
 
Aby odebrać połączenie przychodzące z telefonu 



komórkowego 
1. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawce, gdy 
dzwoni telefon. 
2. Użyj pokrętła Jog Wheel, aby zwiększyć lub 
zmniejszyć głośność zestawu słuchawkowego. 
Wskazówka: połączenie przychodzące zostanie 
odebrane automatycznie, gdy telefon zadzwoni przez 15 
sekund. 
 
Odrzucanie rozmowy telefonicznej 
Gdy usłyszysz dzwonek telefonu, natychmiast naciśnij i 
przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na zestawie 
słuchawkowym, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
 
Kończenie rozmowy przez telefon komórkowy 
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć 
połączenie. 
 
Wybierz ponownie ostatni numer 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 
sekundy lub do momentu usłyszenia sygnału 
dźwiękowego. Następnie wybierze ostatni dzwoniony 
numer. 
 
  
Odtwarzanie muzyki przez odtwarzacz MP3 Bluetootl1 ” 
Jeśli używasz dedykowanego odtwarzacza MP3, 
odtwarzacz musi być urządzeniem obsługującym 



technologię Bluetooth i być sparowany z odbiornikiem 
Motorcycle Bluetooth °. 
 
1. Wybierz muzykę do odtwarzania bezpośrednio z 
urządzenia muzycznego (zapoznaj się z instrukcją 
odtwarzacza MP3, aby dowiedzieć się, jak to zrobić). 
2. Odtwarzaj muzykę przez zestaw słuchawkowy, 
naciśnij jeden raz przycisk wielofunkcyjny. 
3. Wstrzymaj odtwarzanie muzyki i ponownie naciśnij 
przycisk wielofunkcyjny. 
4. Pomijaj utwory do przodu, szybko poruszając 
pokrętłem Jog w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. 
5. Przewijaj utwory do tyłu, szybko poruszając 
pokrętłem Jog w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
6. Zwiększanie głośności, obracając pokrętło Jog Wheel 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i 
przytrzymując, aż głośność osiągnie właściwy poziom. 
7. Zmniejsz głośność, obracając pokrętło Jog w prawo i 
przytrzymując, aż głośność osiągnie właściwy poziom. 
usłyszysz długi dźwięk, jeśli głośność jest na 
najwyższym lub najniższym poziomie. 
Wskazówka: aby poprawić działanie zestawu 
słuchawkowego, upewnij się, że poziom głośności w 
urządzeniu muzycznym jest ustawiony na najwyższy. 
 
Aby odebrać połączenie podczas słuchania muzyki 



1. Połączenia będą automatycznie przechodzić przez 
zestaw słuchawkowy podczas odtwarzania muzyki. Aby 
odrzucić połączenie, przytrzymaj przycisk 
wielofunkcyjny, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
2. Muzyka utrzyma się przez cały czas trwania 
połączenia i zostanie wznowiona automatycznie po jego 
zakończeniu. 
 
Korzystanie z funkcji FM 
1. Stan bezczynności zestawu słuchawkowego, naciśnij 
dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć FM. 
2. Gdy funkcja FM jest włączona, obróć przycisk 
wielofunkcyjny w prawo lub w lewo, aby wyszukać 
następną lub poprzednią stację FM i rozpocząć 
odtwarzanie. 
3. Gdy FM jest włączone, naciśnij dwukrotnie przycisk 
wielofunkcyjny, aby wyłączyć FM. 
 
 
 

 
 
 



 
 
Ładowanie urządzenia BluetootP 
Przed użyciem tego urządzenia 
należy w pełni naładować 
urządzenie Bluetooth ”. 
1. Włóż wtyczkę USB kabla 
ładującego do małego gniazda 
USB w zestawie słuchawkowym. 
Włóż drugi koniec kabla 
ładującego do zasilacza lub portu 
USB komputera. 
2. Podczas ładowania ikona 
„bateria” jest wyświetlana na 
ekranie i miga. Po całkowitym 
naładowaniu baterii ikona 
„bateria” przestanie migać. Czas 
ładowania to około 4 godziny. 
Wskazówka: aby zachować długą 
żywotność wewnętrznej baterii 
polimerowej, ładuj urządzenie 
przynajmniej raz w miesiącu. 
 
Włączanie i wyłączanie 
1. Aby włączyć urządzenie, 
naciśnij przycisk Zasilanie / 
Intercom przez 3 sekundy, aż 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
Wyświetlacz pokaże „LOUIS ON”. 
Następnie pokaże się stan baterii. 
Po włączeniu zestaw 

słuchawkowy TCOM-
SC automatycznie 
nawiązuje połączenie 
z zestawem 
głośnomówiącym i 
strumieniowym 
przesyłaniem muzyki 
z ostatnio 
podłączonymi 
urządzeniami 
Bluetooth (telefon i / 
lub urządzenie 
muzyczne). Ikona 
„łączenie telefonu” i 
„POŁĄCZ” zostaną 
pokazane na ekranie 
wyświetlacza. 
2. Aby wyłączyć 
urządzenie, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk 
Power / Intercom 
przez 5 sekund, aż 
usłyszysz „DuDu Di--
”. Wyświetlacz pokaże 
„LOUIS OFF”. 
 
 
Regulacja głośności 
Zestaw słuchawkowy 



TCOM-SC posiada pokrętło 
regulacji głośności: VOL + i VOL- 
(MFB to 
 
  
pośrodku). Możesz regulować 
głośność głośnika zestawu 
słuchawkowego TCOM-SC, 
obracając pokrętło podczas 
połączenia lub regulować 
głośność rinp, gdy nie prowadzisz 
rozmowy.
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Volume Decrease 



 
Parowanie z Twoim BIuetootI1’EnabIed 
Telefon komórkowy 
1. Umieść telefon z włączoną funkcją Bluetooth ° i 
odbiornik Bluetooth ° blisko siebie (w promieniu 1 m). 
2. Upewnij się, że odbiornik Bluetooth4eceiver jest 
wyłączony. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / interkomu 
przez 6 sekund, aby włączyć urządzenia Bluetooth °, aż 
na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „PAIRING”. 
Usłyszysz również dźwięk „DuDu”, gdy urządzenie 
przejdzie w tryb parowania. 
4. Włącz funkcję Bluetooth ”w telefonie komórkowym i 
wyszukaj urządzenie. Aby to zrobić, może być konieczne 
skorzystanie z instrukcji obsługi telefonu. 
5. Wybierz urządzenie Bluetooth o nazwie TCOM, a 
następnie sparuj to urządzenie z telefonem. Jeśli telefon 
prosi o hasło, jest to 0000. 
6. Po pomyślnym sparowaniu z telefonem 
komórkowym, na ekranie pojawi się „CONNECT”, a 
następnie „LOUIS”. Parowanie należy wykonać tylko 
raz. Za każdym razem, gdy włączysz system TCOM-SC, 
zostanie on automatycznie połączony z telefonem. 
Wskazówka: przed przejściem do trybu parowania 
upewnij się, że inne pobliskie urządzenia Bluetooth są 
wyłączone. 
 



Aby używać TCOM-SC z telefonem komórkowym 
1. Aby odebrać połączenie. Gdy zestaw słuchawkowy 
dzwoni, na ekranie pojawi się nadchodzący numer, 
naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie 
przychodzące. 
2. Aby zakończyć połączenie. Naciśnij przycisk 
wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie. 
3. Aby odrzucić połączenie. Gdy zestaw słuchawkowy 
dzwoni, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny 
przez około 2 sekundy, a następnie zwolnij przycisk 
wielofunkcyjny, aby odrzucić połączenie przychodzące. 
4. Aby użyć ponownego wybierania ostatniego numeru. 
Jeśli zestaw słuchawkowy jest w stanie bezczynności, 
naciśnij i przycisk wielofunkcyjny przez około 2 
sekundy, a następnie zwolnij przycisk wielofunkcyjny, 
aby ponownie wybrać numer. Na ekranie wyświetlany 
jest komunikat „CALLING”. 
  
5. Aby przesłać dźwięk z powrotem do telefonu 
komórkowego. Podczas połączenia przy użyciu zestawu 
słuchawkowego naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez 
około 2 sekundy. jeśli Twój zestaw słuchawkowy działa 
z profilem zestawu słuchawkowego, wystarczy go 
ściszyć. 
6. Aby przesłać dźwięk z telefonu komórkowego do 
zestawu słuchawkowego. Jeśli wykonujesz połączenie 
za pomocą telefonu, możesz przekazać dźwięk do 



zestawu słuchawkowego, jeśli jest on włączony, 
naciskając przycisk wielofunkcyjny przez około 2 
sekundy. 
7. Prowadzenie rozmowy telefonicznej w trybie 
interkomu. Podczas rozmowy przez interkom z innym 
urządzeniem, rozmowa telefoniczna będzie słyszana 
przez głośnik zestawu słuchawkowego. Naciśnij przycisk 
wielofunkcyjny, aby jednocześnie odebrać połączenie i 
zatrzymać interkom. 
 
Parowanie 2 urządzeń w trybie interkomu 
1. Przed sparowaniem upewnij się, że w Twojej okolicy 
nie ma aktywnego urządzenia BIuetootI1 °. 
2. Upewnij się, że oba odbiorniki są wyłączone. 
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie / Interkom 
na obu urządzeniach na 
tym samym czasie przez ok. 6 sekund, aż na ekranie 
pojawi się „PAIRING”. 
4. Szybko naciśnij przycisk Power / Intercom na jednym 
z odbiorników. będzie teraz szukać drugiego odbiornika. 
5. Po pomyślnym sparowaniu odbiornik wyda jeden 
sygnał dźwiękowy. Na ekranie wyświetlany jest 
komunikat „INTERCOM”. 
 
Parowanie 3 urządzeń w trybie interkomu 
1. Istnieją trzy jednostki, takie jak jednostki A, B, C; A-B 
(domofon startowy A), A-C (domofon startowy A), B-C 



(domofon startowy B) wszystkie pary z powodzeniem i 
nie odpowiadają na żadne żądanie innego zestawu 
słuchawkowego. 
Gdy interkom A i B, C naciśnie przycisk interkomu raz, 
zestaw słuchawkowy B usłyszy trzykrotnie dźwięk 
żądania połączenia „Du”. Jeśli C naciśnie dwukrotnie 
przycisk interkomu, zestaw słuchawkowy usłyszy sygnał 
dźwiękowy żądania połączenia. 
Gdy interkom A i C, B naciśnie przycisk interkomu jeden 
raz, zestaw słuchawkowy C usłyszy trzykrotnie dźwięk 
żądania połączenia „Du”. Jeśli B naciśnie dwukrotnie 
przycisk interkomu, zestaw słuchawkowy usłyszy sygnał 
dźwiękowy żądania połączenia. 
Gdy interkom B i C, naciśnięcie przycisku interkomu A, 
zestaw słuchawkowy C usłyszy trzykrotnie dźwięk 
żądania połączenia „Du”. Jeśli A naciśnie dwukrotnie 
przycisk interkomu, zestaw słuchawkowy B usłyszy 
sygnał dźwiękowy żądania połączenia. 
 
2. Gdy A-B, A-C, B-C wszystkie pary z powodzeniem, ale 
bez domofonu. Naciśnij raz przycisk B »i połącz C» B i C 
rozpoczynają interkom. 
Naciśnij B dwukrotnie> i połącz A> A i B rozpocznij 
interkom. Wciśnij A raz> i połącz C »A i C rozpoczynają 
interkom. 
 
  



Wciśnij A dwa razy »i połącz B» A i B rozpoczną 
interkom. Naciśnij raz przycisk C »i połącz B» B i C 
rozpoczynają interkom. Naciśnij dwukrotnie przycisk C 
»i podłącz A» A i C zaczną się łączyć z domofonem. 
 
Jak wykonywać połączenia interkomowe 
1. Rozpoczynanie połączeń interkomowych: Po 
sparowaniu dwóch zestawów słuchawkowych zestaw 
słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb 
interkomu. 
2. Kończenie połączeń interkomowych: Naciśnij przycisk 
„Power / Intercom”, aby zakończyć połączenie 
interkomowe. Jeśli zestaw słuchawkowy TCOM-SC 
odtwarza muzykę A2DP z telefonu przed wejściem w 
tryb interkomu, po zakończeniu połączenia 
interkomowego, zestaw słuchawkowy TCOM-SC 
ponownie się połączy do telefonu komórkowego, a 
muzyka zostanie wznowiona. (w telefonach niektórych 
producentów zestaw słuchawkowy nie może 
automatycznie wznowić odtwarzania muzyki. W takim 
przypadku należy ręcznie ponownie uruchomić zestaw 
słuchawkowy). 
3. Każdy z dwóch T-COM-SC może zainicjować 
połączenie interkomowe z innym, naciskając krótko 
przycisk „Zasilanie / Interkom”. Po pomyślnym 
nawiązaniu połączenia usłyszysz ciąg notatek. 
Wskazówka: 



1. Jeśli zestaw słuchawkowy interkomu jest w stanie 
połączenia z telefonem komórkowym, domofon zostanie 
automatycznie rozłączony i odbierze telefon w 
przypadku połączenia. Domofon automatycznie 
przywróci po zakończeniu rozmowy. 
2. Działaj skutecznie w ograniczonej odległości. 
3. Potrzeba 5 sekund od statusu połączenia 
telefonicznego do domofonu BIuetootI1'. 
 
 
Aby odtwarzać muzykę za pośrednictwem odtwarzacza 
Bluetooth’Mp3 
Jeśli używasz dedykowanego odtwarzacza MP3, 
odtwarzacz musi być urządzeniem obsługującym 
technologię Bluetooth i być sparowany z odbiornikiem 
Motorcycle Bluetooth °. 
 
1. Wybierz muzykę do odtwarzania bezpośrednio z 
urządzenia muzycznego (zapoznaj się z instrukcją 
odtwarzacza Mp3, jak to zrobić). 
2. Odtwarzaj muzykę przez zestaw słuchawkowy, 
naciśnij jeden raz przycisk wielofunkcyjny. Na ekranie 
wyświetla się „MUSIC”. 
3. Wstrzymaj odtwarzanie muzyki i ponownie naciśnij 
przycisk wielofunkcyjny. Na ekranie wyświetla się 
„LOUIS”. 
4. Pomijaj utwory do przodu, szybko poruszając 



pokrętłem Jog w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. 
5. Przewijaj utwory do tyłu, szybko poruszając 
pokrętłem Jog w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 
 
  
Wskazówka: aby poprawić działanie zestawu 
słuchawkowego, upewnij się, że poziom głośności w 
urządzeniu muzycznym jest ustawiony na najwyższy. 
 
Aby odebrać połączenie podczas słuchania muzyki 
1. Połączenia będą automatycznie przechodzić przez 
zestaw słuchawkowy podczas odtwarzania muzyki. Aby 
odrzucić połączenie, przytrzymaj przycisk 
wielofunkcyjny, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
2. Muzyka utrzyma się przez cały czas trwania 
połączenia i zostanie wznowiona automatycznie po jego 
zakończeniu. 
 
Korzystanie z funkcji FM 
1. Włącz FM. W stanie gotowości zestawu 
słuchawkowego, naciśnij dwukrotnie przycisk 
wielofunkcyjny, aż na wyświetlaczu pojawi się „FM 
*****”, a zestaw słuchawkowy włączy FM. „” ”Jest 
ostatnio używaną częstotliwością kanału radiowego. 
Wskazówka: Podczas nawiązywania lub odbierania 



połączeń lub interkomu, FM jest automatycznie 
wyciszane. Po zakończeniu rozmowy wznawia się FM. 
2. Wyłącz FM. Gdy FM jest włączone, naciśnij 
dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby wyłączyć FM. 
3. Automatyczne wyszukiwanie stacji FM. Gdy FM jest 
włączone, obróć przycisk wielofunkcyjny w prawo lub w 
lewo, aby wyszukać następną lub poprzednią stację FM i 
rozpocząć odtwarzanie. Kiedy dotrzesz do najwyższej 
stacji i ponownie ją obrócisz, powróci do najniższej 
stacji i rozpocznie wyszukiwanie w górę. 
 
 
Możliwe problem i sposoby rozwiązania: 
Bluetooth „ 
Odbiorca nie ma mocy. Zestaw słuchawkowy należy 
ładować przez co najmniej 4 godziny przed pierwszym 
użyciem. Więcej informacji można znaleźć w części 
Ładowanie urządzenia Bluetooth ”na stronie 8 (12). 
Po zamontowaniu głośników mój kask jest niewygodny 
w noszeniu. Umieszczenie głośników w kasku może 
wymagać zmiany ich położenia. W tym celu dostarczane 
są dwie dodatkowe filcowe samoprzylepne nakładki na 
słuchawki. Uwaga: niektóre kaski mają wyjmowaną 
wyściółkę: jeśli masz, zaleca się umieszczenie głośnika i 
mikrofonu pod wyściółką. 
Mój telefon nie sparuje się z odbiornikiem Bluetooth. 
Aktywuj funkcję BIuetootI1 w telefonie komórkowym i 



wyszukaj urządzenie, które pojawi się jako T-COMVB / 
T-COM na liście urządzeń. Aby to zrobić, zapoznaj się z 
instrukcjami telefonu. Patrz Parowanie z telefonem 
komórkowym z włączoną funkcją Bluetooth ° na stronie 
8 
(13) w celu uzyskania dalszych informacji. 
Odbiór audio się psuje. Urządzenia obsługujące 
technologię Bluetooth ° są podatne na sporadyczne 
zakłócenia ze strony innych popularnych urządzeń, 
takich jak odbiorniki GPS, laptopy, alarmy i routery WIFI 
itp. W przypadku problemów należy oddalić się od 
potencjalnych źródeł zakłóceń. 
Nie słyszę muzyki / połączeń przychodzących. Sprawdź 
głośność na podłączonym urządzeniu. Ustawienie 
maksymalnej głośności w telefonie lub odtwarzaczu 
MP3 zazwyczaj rozwiązuje ten problem. 


