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Sikkerhedsforanstaltninger 
Sørg for, at produktet bruges korrekt ved at overholde nedenstående sikkerhedsforholdsregler 
for at forhindre enhver risiko for alvorlig personskade, død og / eller materielle skader. 
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Ord til signal om farevarsel 
Følgende sikkerhedssymboler og signalord bruges i denne manual. 
ADVARSEL 
Angiver potentielle farlige situationer, som, hvis de ikke undgås, kunne 
resultere i død eller alvorlig personskade. 
ADVARSEL 
Angiver en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kunne 
resultere i mindre eller moderat skade. 
VARSEL 
Angiver oplysninger, der betragtes som vigtige, men ikke farerelaterede. Hvis 
ikke undgås, kan det forårsage skade på dit produkt. 
Bemærk 
Bemærkninger, brugstips eller yderligere oplysninger 

Produktbrug 
Overhold følgende forholdsregler for at undgå personskade eller skade på dit produkt, mens du bruger 
produkt. 
ADVARSEL 
• Brug af produktet med et højt volumen i lang tid kan beskadige dine trommehinden 
eller høreevne. 
• Når det er relevant, skal du følge alle regler vedrørende brugen af kameraet. 
(1) Brug ikke dit kamera i et fly, medmindre det er tilladt. 
(2) Sluk for kameraet, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Dit kamera kan forårsage 
interferens med medicinsk udstyr på hospital eller sundhedsfaciliteter. 
• Kameraet genererer et lavt niveau magnetfelt. Hold en sikker afstand mellem 
kamera- og hjertepacemakere for at undgå potentiel interferens. Sluk for kameraet 
straks, hvis dit kamera indikerer interferens med en pacemaker og kontakter 
pacemakerproducent eller en læge. 
• Undgå interferens med andre elektroniske enheder. Dit kamera genererer et lavt niveau 
magnetfelt, der kan forstyrre useglet eller forkert beskyttet elektronisk 
udstyr i huse eller køretøjer. Kontakt producenterne af dine elektroniske enheder til 
løse eventuelle interferensproblemer, du oplever. 
• Brug aldrig et beskadiget hukommelseskort. Dette kan resultere i elektrisk stød, kamerafunktion, 
eller ild. 
• Uforsigtig brug af produktet på vejen er risikabelt og kan resultere i alvorlig personskade, død eller 
skade. Du skal følge alle sikkerhedsforholdsregler i alle dokumenter, der følger med dette 
produkt. Dette vil hjælpe med at minimere risikoen for, at disse risici kan opstå under ridning. 
• På ethvert sted, hvor trådløs kommunikation er forbudt, såsom hospitaler eller fly, 
sluk for strømmen. Et sted, hvor trådløs kommunikation er forbudt, elektromagnetisk 
bølger kan forårsage farer eller ulykker. 
• Før du kører, skal du fastgøre produktet fra hjelmen, og dobbelt-kontrollere, at det er korrekt 
fastgjort. Adskillelse af produktet under ridning vil forårsage skade på produktet og 
kan resultere i en ulykke. 
• Når du bruger produktet, mens du betjener et køretøj eller udstyr såsom 
motorcykler, scootere, knallerter, ATV'er eller quadcykler (i det følgende benævnt "transport" 
betyder ”), skal du følge de sikkerhedsforholdsregler, der er leveret af producenten af 
køretøj. 
• Brug god bedømmelse, når du bruger produktet. aldrig brug det under påvirkning af 
alkohol eller stoffer, eller når du er ekstremt træt. 
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ADVARSEL 
• Hvis produktet udsender en usædvanlig lugt, føles varm eller forekommer unormal på anden måde 
mens du bruger eller oplader, skal du stoppe med at bruge det med det samme. Det kan forårsage skade, eksplosion eller brand. 
Kontakt dit salgssted, hvis der observeres nogen af disse problemer. 
• Brug ikke produktet i en eksplosiv atmosfære. Hvis du er på et sådant sted, skal du slukke for det 
strøm og overhold alle regler, instruktioner og skilte i området. 
VARSEL 
• At fastgøre produktet til hjelmen betragtes som en ændring af hjelmen og kan muligvis 
annullerer din hjelm garanti eller kompromitterer din hjelm's funktionalitet. Dette kan medføre 
risici under en ulykke, så vær helt opmærksom på dette, før du bruger produktet. Bør 
accepterer du ikke denne kendsgerning, kan du returnere produktet for en fuld refusion. 
• I nogle regioner er det forbudt ved lov at køre på motorcykler, mens du bærer headsets eller 
øretelefoner. Vær derfor sikker på, at du er opmærksom på alle relevante love i det område, hvor du befinder dig 
bruger produktet og er sikker på, at du overholder dem. 
• Headsettet er kun beregnet til motorhjelme. For at installere headsettet skal du følge 
installationsinstruktioner vist i brugervejledningen. 
• Undgå at påvirke produktet med skarpe værktøjer, da dette kan beskadige produktet. 
• Opbevar produktet væk fra kæledyr eller små børn. De kan beskadige produktet. 
• Eventuelle ændringer eller ændringer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten 
ansvarlig for overholdelse kan annullere den begrænsede garanti for betjening af udstyret. 
• Høj intern temperatur kan resultere i støjende fotos. Dette er ikke en funktionsfejl og gør det 
ikke påvirke dit kameras samlede ydeevne. 
• Kontroller, at kameraet fungerer korrekt på forhånd. Ethvert filtab eller kameraskade 
forårsaget af funktionsfejl i kameraet eller forkert brug er ikke dækket af garantien. 

Batteri 
Dit produkt har et indbygget batteri. Vær opmærksom på at følge alle sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. 
Manglende overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne kan medføre generering af batterivarme, 
sprængning, brand og alvorlig personskade. 
ADVARSEL 
• Brug ikke produktet i direkte sollys i en længere periode. Det kan skade 
produktet og generere varme, der kan forårsage forbrændinger. 
• Brug ikke eller opbevar produktet inde i biler i varmt vejr. Det kan forårsage, at batteriet 
genererer varme, sprænger eller antændes. 
• Fortsæt ikke med at oplade batteriet, hvis det ikke genoplades inden for den specificerede opladning 
tid. Dette kan medføre, at batteriet bliver varmt, eksploderer eller antændes. 
• Efterlad ikke produktet i nærheden af åben ild. Bortskaf ikke produktet i ild. Det må 
få batteriet til at blive varmt, eksplodere eller antænde og forårsage alvorlig personskade. 
• Forsøg aldrig at oplade et batteri med den oplader, der er blevet fysisk beskadiget. 
Det kan forårsage eksplosion og / eller ulykker. 
VARSEL 
• Batteriets levetid kan variere afhængigt af forhold, miljøfaktorer, funktioner i 
produkt i brug og enheder der bruges med det. 
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Produktopbevaring og styring 
Tag følgende forholdsregler for at undgå personskade eller skade på dit produkt, mens 
opbevaring og vedligeholdelse af produktet. 
ADVARSEL 
• Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald. Det indbyggede batteri er det ikke 
bortskaffes i kommunal affaldsstrøm og kræver separat indsamling. Bortskaffelse af 
produkt skal udføres i overensstemmelse med de lokale regler. 
VARSEL 
• Hold produktet fri for støv. Støv kan beskadige mekaniske og elektroniske dele af 
produkt. 
• Produktet skal opbevares ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for 
ekstremt høj eller lav temperatur, da dette kan reducere levetiden for elektroniske enheder, 
beskadig batteriet og / eller smelt plastikdele af produktet. 
• Rengør ikke produktet med rengøringsmidler, giftige kemikalier eller stærke rengøringsmidler som 
dette kan beskadige produktet. 
• Mal ikke produktet. Maling kan hindre bevægelige dele eller forstyrre det normale 
betjening af produktet. 
• Produktet må ikke tabes eller chokeres på anden måde. Det kan beskadige produktet eller dets indre 
elektroniske kredsløb. 
• Fjern ikke adskillelse, reparation eller ændring af produktet, da dette kan beskadige produktet og 
annullerer produktgarantien. 
• Opbevar ikke produktet i fugtige miljøer, især i lange perioder. Det 
kan beskadige de interne elektroniske kredsløb. 
• Batteriets ydelse vil forringes med tiden, hvis den opbevares i en lang periode uden 
bliver brugt. 
• Opbevar ikke kameraet i nærheden af magnetfelter. Det kan resultere i kamera 
defekt. 
• Vær forsigtig med at beskytte linsen ved at undgå grov håndtering eller fysisk stød. 
• Tør overfladen af objektivet med en blød klud i følgende situationer: 
(1) Når der er fingeraftryk på linseoverfladen. 
(2) Når linsen bruges i varme eller fugtige miljøer, f.eks. I nærheden af hav eller floder. 
• Opbevar produktet i et godt ventileret rum for at beskytte linsen mod snavs og støv. 
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1. INTRODUKTION 
Tak, fordi du valgte SCHUBERTH SC1M, Motorcykel Bluetooth 
Kommunikationssystem med fjernbetjening. Med SC1M kan du gøre det 
styr headsettet ved hjælp af fjernbetjeningen til at kalde håndfri på din 
Bluetooth mobiltelefon, lyt til stereomusik eller stemmeanvisninger til 
GPS-navigationer trådløst og har intercom-samtaler fuldt ud 
duplex med en passager eller andre motorcyklister. 
SC1M er kompatibel med Bluetooth 4.1, der understøtter følgende 
profiler: Headset-profil, håndfri profil (HFP), avanceret lyd 
Distributionsprofil (A2DP) og lydvideo-fjernbetjeningsprofil 
(AVRCP). Kontakt fabrikanterne af andre enheder til 
bestemme deres kompatibilitet med dette headset. 
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger headsettet. Også 
kontrollere www.schuberth.com for den nyeste version af brugervejledningen 
og yderligere oplysninger relateret til SCHUBERTH Bluetooth-produkter. 
SC1M-funktionerne: 
• Bluetooth 4.1 
• Usynlig skønhed med brugerdefineret design 
• Bluetooth-intercom op til 500 meter (550 yards) * 
• Audio multitasking 
• Prioritet for lydkilde 
• Fire-vejs intercom 
• Stemmemeddelelser 
• Smartphone-app til iPhone og Android 
• Indbygget FM-radiotuner med en stationsscannings- og gemfunktion 
• Universal Intercom ™ 
• Musiksdeling 
• FM-deling 
• Avanceret støjkontrol ™ 
• Firmware kan opgraderes 
* i åbent terræn 
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2 PAKKET INDHOLD 
2.1 SC1M 
• SC1M hovedenhed 
• USB-strøm- og datakabel 
2.2 RC3 
• RC3 (fjernbetjening) 
• Fastgørelsesorganer til krog og sløjfer til RC3 (2) 
• Dobbeltklæbende tape til RC3 (2) 
• Klipmontering 
• Møntbatteri 
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3.2 Installation af RC3 
Der er tre måder at installere RC3 på. 
• Brug af klippet 
1 
2 
• Brug af kroge- og sløjfebøsninger 
1. Sæt krokfastgørelsen fast på RC3. 
2. Sæt løkkehastigheden fast på hjelmen eller motorcykelkroppen. Vedhæft 
RC3 ved hjælp af de fastgørelsesorganer, du har monteret. 
1 
Fastgøringsorgan 

2 Loop Fastener 
3 INSTALLATION AF SC1M PÅ DIN 
HJELM 
3.1 Installation af SC1M 
1. Fjern dækslet. 
2. Indsæt hovedenheden i hjelmen, og skub den forsigtigt, indtil du hører 
et klik. 
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• Brug af selvklæbende bånd 
1. Sæt dobbeltklæbede bånd fast på bagpladen på RC3. 
2. Sæt dobbeltklæbende bånd fast på hjelmen eller motorcyklen 
legeme. 
3. Sørg for, at hovedenheden sidder fast på hjelmen. Maksimum 
vedhæftning sker efter 24 timer. 
1 
2 
4 Kom i gang 
4.1 Knapbetjening 
• SC1M 
DC-strømopladning 
& Firmware-opgradering 
Havn 
Status LED 
Multi-funktion 
Knap 
• RC3 
Batteriudløserhul 
Midt-knap 
(+) -Knap 
(-) Knap 
Batterispil 
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4.2 Tænd og sluk 
4.2.1 SC1M 
Tænd / sluk SC1M 



• Brug af SC1M 
Tryk på multifunktionsknappen og hold den nede i 1 sekund. 
• Brug af RC3 
Tryk på (+) -knappen og midt-knappen. 
4.2.2 RC3 
For at begynde at bruge RC3 skal du fjerne plastikbåndet fra batterispalten. 
Tryk på centerknappen for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, 
tryk og hold på (+) -knappen og midt-knappen i 1 sekund. 
4.3 Opladning 
4.3.1 SC1M 
Du kan oplade SC1M ved at tilslutte den medfølgende USB-strøm & 
datakabel i en computers USB-port eller USB-vægoplader. Du kan bruge 
ethvert standard micro USB-kabel til opladning af enheden. LED'en bliver rød 
mens den oplades og bliver blå, når den er fuldt opladet. Det tager cirka 2,5 
timer, der skal oplades fuldstændigt. 
eller 
AC-adapter 
Bemærk: 
Sørg for at tage din SC1M-installerede hjelm af, mens du oplader. Det 
headset slukker automatisk under opladning. 
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4.3.2 RC3 
RC3 bruger et CR2016 Lithium 3V-møntbatteri. Hvis RC3 er 
udladet, kan du udskifte batteriet med et nyt. Når du lukker 
I batterispalten skal du først indsætte begge ender af gummiet. Sådan fjernes 
batteri, indsæt et papirclips gennem batteriudløserhullet. 
4.4 Parring af fjernbetjening 
SC1M og fjernbetjeningen er parret sammen. 
De opretter automatisk forbindelse til hinanden, når SC1M og 
fjernbetjening er tændt. 
Hvis du bruger en anden fjernbetjening end den, der er inkluderet i pakken, 
Følg proceduren herunder for at parre SC1M og fjernbetjeningen. 
1. Tryk på multifunktionsknappen og hold den nede i 5 sekunder på SC1M 
og du vil høre en stemmemeddelelse, "Fjernbetjening-parring" . 
2. Gå ind på Bluetooth-parringstilstand på din fjernbetjening. 
3. SC1M udfører automatisk parring med fjernbetjeningen 
i parringstilstand. Når de er tilsluttet, hører du a 
stemmeprompt, “fjernbetjening tilsluttet” . 
4.5 Kontrol af batteriniveauet 
Når SC1M eller fjernbetjeningen tændes, lyser deres røde LED 
blinker hurtigt, hvilket indikerer batteriniveauet. 
4 blink = Høj, 70 ~ 100% 
3 blink = Medium, 30 ~ 70% 
2 blink = Lav, 0 ~ 30% 
Bemærk: 
1. Batteriets ydelse kan reduceres med tiden med brug. 
2. Batteriets levetid kan variere afhængigt af forhold, miljøfaktorer, 
funktioner i produktet, der er i brug, og enheder der bruges med det. 
4.6 Justering af lydstyrke 
Du kan nemt justere lydstyrken ved at trykke på (-) knappen eller (+) 
Knap. Du hører et bip, når lydstyrken når det maksimale eller 
minimumsniveau. Lydstyrken indstilles og opretholdes uafhængigt kl 
forskellige niveauer for hver lydkilde, selv når du genstarter 
headsettet. 
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5 PIRERING AF SC1M MED 
BLUETOOTH-ENHEDER 
Før du bruger SC1M Bluetooth-headset med nogen anden Bluetooth 
enheder for første gang, skal du parre dem sammen. Du kan 
par SC1M med Bluetooth-mobiltelefoner, Bluetooth-stereoanlæg 
såsom MP3-afspillere eller motorcykelspecifik Bluetooth GPS-navigation, 



og med andre Sena Bluetooth-headset. Parringsoperationen er 
kræves kun én gang for hver Bluetooth-enhed. Headsettet forbliver 
parret med enhederne og forbindes automatisk til dem igen, når 
de er inden for rækkevidde. 
5.1 Parring af mobiltelefon - mobiltelefon, Bluetooth 
Stereo-enhed 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” . 
2. Ved at tappe på (+) -knappen, hører du stemmemeddelelsen, “Telefon 
parring ” . 
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1M 
på listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen. 
4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000. 
4.7 Softwares 
4.7.1 Enhedshåndtering 
Du kan opgradere headsetets firmware og konfigurere dets indstillinger direkte 
fra din pc eller Apple-computer. For mere information om download 
Enhedshåndtering, skal du besøge oem.sena.com/schuberth/. 
4.7.2 Smartphone-app 
Smartphone-appen giver dig mulighed for at konfigurere enhedsindstillinger og læse 
brugervejledningen og hurtigstartguiden. Kør Smartphone-appen 
og du kan konfigurere dens indstillinger direkte fra din smartphone. Du 
kan downloade Smartphone-appen til Android eller iPhone fra 
oem.sena.com/schuberth/. 
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5.2 Anden sammenkobling af mobiltelefoner - anden mobil 
Telefon, GPS og SR10 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” . 
2. Tryk på knappen (+), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Anden mobil 
telefonparring ” . 
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1M 
på listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen. 
4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000. 
Bemærk: 
1. Hvis du har to lydenheder (A2DP) tilsluttet dit headset, er 
lyd fra den ene enhed afbryder lyden fra den anden enhed. Til 
eksempel, hvis du spiller musik fra den primære mobiltelefon, kan det 
blive afbrudt ved at afspille musik fra den sekundære mobiltelefon og vice 
versa. 
2. Du skal bruge en motorcykelspecifik GPS, der transmitterer sving for sving 
stemmeanvisning til headsettet af Bluetooth. De fleste bil GPS-systemer 
har ikke denne funktion. 
3. Sena SR10 er en tovejsradio Bluetooth-adapter til gruppekommunikation, 
og bruger håndfri profil. Den indgående lyd fra tovejsradioen via 
SR10 høres i baggrunden, mens en intercom samtale eller en 
mobiltelefonopkald. 
4. GPS-navigationen eller en radardetektor kunne tilsluttes SR10 af 
tråd. GPS-stemmeanvisning eller radardetektoralarm høres også i 
baggrund via SR10, mens du har en intercom samtale eller et telefonopkald. 
Se SR10 Brugervejledning for detaljer. 
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5.3 Avanceret selektiv parring - A2DP stereo eller 
Håndfri 
Telefonparring gør det muligt for headsettet at oprette to Bluetooth-profiler: 
Håndfri eller A2DP stereo. Avanceret selektiv parring tillader 
headset til at adskille profilerne for at muliggøre forbindelse med to enheder. 
5.3.1 Kun A2DP stereomusik 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” . 
2. Tryk på knappen (+), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Medieselektiv 
parring ” . 
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1M 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=http://oem.sena.com/schuberth/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=http://oem.sena.com/schuberth/


på listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen. 
4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000. 
5.3.2 HFP kun til telefonopkald 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” . 
2. Tryk på knappen (+), indtil du hører en stemmemeddelelse, “Telefon selektiv 
parring ” . 
3. Søg efter Bluetooth-enheder på din mobiltelefon. Vælg SC1M 
på listen over enheder, der er registreret på mobiltelefonen. 
4. Hvis din mobiltelefon beder om en pinkode, skal du indtaste 0000. 
5.4 Intercomparring 
5.4.1 Parring med andre SC1M-headset til intercom 
Samtale 
SC1M kan parres med op til tre andre headset til Bluetooth 
intercom samtale. 
1. Tryk og hold midtknappen på headsettet A og B nede for 
5 sekunder, indtil røde lysdioder på begge enheder begynder at blinke hurtigt. 
2. Tryk bare på midtknappen på et af de to headset A og 
B , og vent, indtil lysdioderne på begge headset bliver blåt og intercom 
forbindelsen etableres automatisk. 
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3. Du kan oprette andre sammenkoblinger mellem headset A og C og mellem 
headset A og D ved at følge den samme procedure som ovenfor. 
4. Intercom-parringskøen er 'Last-Come, First-Served' . Hvis en 
headset har flere parrede headset til intercom-samtaler, 
sidst parrede headset indstilles som den første intercom ven . Den forrige 
intercom ven bliver anden intercom ven og tredje 
intercom ven . 
Samtaleanlæg 
Ven B 
Samtaleanlæg 
Ven C 
Samtaleanlæg 
Ven D 
DU 

6 MOBILTelefon, GPS, SR10 
6.1 Foretagelse og besvarelse af mobiltelefonopkald 
1. Tryk på midtknappen for at besvare opkaldet for at besvare et opkald. 
2. Du kan også besvare det indgående opkald ved at tale ethvert ord højt 
efter dit valg, hvis VOX-telefon er aktiveret, medmindre du er tilsluttet 
samtaleanlæg. 
3. For at afslutte et opkald skal du trykke på og holde midtknappen nede i 2 sekunder, indtil du 
hør en midtonetone bip. 
4. For at afvise et opkald skal du trykke på og holde midtknappen nede i 2 sekunder, indtil 
du hører et bip, mens telefonen ringer. 
5. Tryk på og hold midtknappen nede for at foretage et opkald med stemmeopkald 
3 sekunder i standbytilstand for at aktivere din mobiltelefons stemmeopkald 
telefon. 
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6.2 Hurtigopkald 
1. Tryk og hold knappen (+) nede i 3 sekunder, og du hører en midt- 
tonetone bip og en stemmeprompt, “Hurtigopkald” . 
2. Tryk på knappen (+) eller knappen (-) for at navigere mellem menuerne. 
Du hører anmodninger om hvert menupunkt. 
3. Tryk på centerknappen for at vælge en stemmemenu blandt følgende: 
(1) Sidste nummer genopkald 
(4) Hurtigopkald 3 
(2) Hurtigopkald 1 
(5) Annuller 
(3) Hurtigopkald 2 
4. Når du har valgt menuen for det sidste nummer, der skal genopkaldes, skal du vælge "Genopkald til sidste nummer" . 
Tryk derefter på midtknappen for at genopkalde det sidste telefonnummer. 
5. Tryk på (+) -knappen eller (-) -knappen for at ringe til et af hurtigopkaldene 



naviger mellem menuerne, indtil du hører en stemmemeddelelse, “Hastighed 
vælg (#) ” . Tryk derefter på midtknappen. 
6. Hvis du vil afslutte hurtigopkaldet med det samme, skal du trykke på (+) -knappen eller 
(-) -knappen, indtil du hører en stemmemeddelelse, "Annuller" , og tryk på 
Midt-knap. 
6.3 GPS-navigation 
6.3.1 GPS-parring 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du hører stemmeprompt, “Konfigurationsmenu” . 
2. Tryk på knappen (+), indtil du hører en stemmemeddelelse, “GPS-parring” . 
3. Søg efter Bluetooth-enheder på GPS-navigationen. Vælg SC1M 
på listen over enheder, der er registreret på GPS'en. 
4. Indtast 0000 for pinkoden. 
Bemærk: 
Når lydmultitasking er aktiveret, hvis du parrer din GPS-enhed via GPS-parring, er dens 
instruktioner afbryder ikke dine intercom-samtaler, men overlejrer dem. 
6.4 Sena SR10, to-vejs radioadapter 
Du kan bruge en tovejsradio og SC1M Bluetooth-intercom 
samtidig ved hjælp af Sena SR10, en Bluetooth-tovejsradio 
Adapter (se afsnit 5. 2, “Andet parring af mobiltelefoner - 
Anden mobiltelefon, GPS og SR10 ”) . Indgående lyd fra de to- 
måde radio vil ikke afbryde en intercom samtale, men høres i 
baggrund. Dette er nyttigt, når du har en intercom-samtale 
med en passager på bagsædet og brug en tovejsradio til gruppe 
kommunikation med andre motorcyklister. 
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7 STEREO-MUSIK 
7.1 Bluetooth stereo musik 
1. For at afspille eller sætte musik på pause skal du trykke på midtknappen og holde den nede i 1 sekund 
indtil du hører et dobbelt bip. 
2. Tryk på (+) -knappen eller (-) -knappen for at justere lydstyrken. 
3. For at spore frem eller tilbage, skal du trykke på og holde knappen (+) nede eller (-) 
Knappen i 1 sekund, indtil du hører et bip. 
7.2 Musiksdeling 
Du kan begynde at dele musik med en intercom-ven ved hjælp af Bluetooth 
stereomusik under en tovejs intercom samtale. Når du 
afslutte deling af musik, kan du gå tilbage til intercom-samtalen. 
For at starte eller afslutte deling af musik skal du trykke på og holde midtknappen nede 
i 1 sekund under en intercom samtale, indtil du hører en dobbelt 
bip. 
Bemærk: 
1. Både du og din intercom-ven kan fjernstyre musikafspilning sådan 
som spor frem og tilbage. 
2. Musiksdeling stoppes, når du bruger din mobiltelefon eller lytter 
til GPS-instruktioner. 
3. Musiksdeling afsluttes, hvis headsettet starter en flervejs intercom 
konference. 
4. Når lydmultitasking er aktiveret, hvis der foretages et intercomopkald, når du er 
lytter til musik, deling af musik fungerer ikke. 
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8 INTERCOM 
Procedurerne "Intercom Parring" beskrevet i afsnit 5.4 . Vær venlig 
se afsnit 5.4 , "Intercomparring" for flere detaljer. 
8.1 To-vejs intercom 
8.1.1 Start af tovejs intercom 
Du kan starte en intercom-samtale med en af enhver intercom 
venner ved at trykke på midtknappen: enkelt tryk for at intercom med 
første intercom ven , dobbelttryk for at intercom med den anden 
intercom ven , og triple tap for at intercom med den tredje intercom 
ven . 
8.1.2 Afslutning af tovejsintercom 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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Du kan afslutte en intercom-samtale med en af enhver intercom-venner 
ved at trykke på Center-knappen: enkelt tryk for at intercom med det første 
intercom ven , dobbelttryk for at intercom med den anden intercom 
ven , og triple-tap for at intercom med den tredje intercom-ven . 
8.2 Flervejsintercom 
Multi-vejs intercom muliggør konferenceopkald-stil samtaler med 
op til tre samtalevenner på samme tid. Mens flervejs intercom 
er i gang, mobiltelefonforbindelsen er midlertidigt afbrudt. 
Så snart multi-vejs intercom afsluttes, er mobiltelefonen imidlertid 
forbindelsen genindføres. 
8.2.1 Start af trevejsintercom 
1. Du (A) skal parres med to andre venner (B & C) til trevejs 
konferenceintercom. 
2. Start en intercom samtale med en af de to venner i din 
intercom gruppe. 
3. Du (A) kan ringe til den anden intercom-ven (C) ved at trykke dobbelt på 
midtknappen, eller den anden intercom-ven (C) kan være med i 
intercom ved at foretage et intercomopkald til dig (A). 
1 
Samtaleanlæg 
Ven B 
Samtaleanlæg 
Ven C 
DU 

2 
Samtaleanlæg 
Ven B 
Samtaleanlæg 
Ven C 
DU 

3 
Samtaleanlæg 
Ven B 
Samtaleanlæg 
Ven C 
DU 
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8.2.2 Start af 4-vejs intercom 
Med tre tilsluttede intercomvenner kan en ny deltager (D) oprette 
det er en 4-vejs intercom-konference ved at foretage et intercom-opkald til enten 
(B) eller (C). 
Samtaleanlæg 
Ven B 
Samtaleanlæg 
Ven C 
Samtaleanlæg 
Ven D 
DU 
8.2.3 Afslutning af multi-vejs intercom 
Du kan afslutte konferenceintercom helt eller bare 
afbryd en intercomforbindelse med en af din aktive intercom 
venner. 
1. Tryk på og hold midtknappen nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip 
for at afslutte alle intercomforbindelser. 
2. Tryk på midtknappen for at afbryde forbindelsen fra din første intercom-ven. 
Dobbelttryk på centerknappen for at afbryde forbindelsen til dit sekund 
intercom ven. 
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9 KONFERENCETE TELEFONTelefon 
RING MED INTERCOM DELTAGER 
Du kan have et trevejskonference-telefonopkald ved at tilføje en intercom 
ven til mobiltelefonsamtalen. 
1. Tryk på centerknappen under et mobiltelefonopkald for at invitere en af dine 
intercom venner til samtalen. 
2. Tryk på for at afbryde intercom under et konference-telefonopkald 
Midt-knap. 
3. For at afbryde mobiltelefonopkaldet under et telefonkonference, 
tryk på og hold midtknappen nede i 2 sekunder. 

10 GRUPPE INTERCOM 
Med Group Intercom kan du øjeblikkeligt oprette en multi-vejs konference 
intercom med tre andre sidst parrede headset. 



1. Gå igennem intercomparring med op til tre headset, du vil 
har gruppeintercom med. 
2. Tryk på knappen (+) og (-) for at starte Group Intercom. LED 
vil blinke grønt. 
3. For at afslutte gruppeintercom skal du trykke på og holde midtknappen nede i 3 
sekunder under gruppeintercom. 
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11 UNIVERSAL INTERCOM 
Universal Intercom giver dig mulighed for at have intercom-samtaler med 
brugere af ikke-Sena Bluetooth-headset. Du kan parre headsettet med 
kun et ikke-Sena-headset ad gangen. Intercomafstanden afhænger 
om ydeevnen for det Bluetooth-headset, som det er forbundet til. 
Når et ikke-Sena Bluetooth-headset er parret med headsettet, hvis 
en anden Bluetooth-enhed er parret via anden mobiltelefonparring, den 
afbrydes. 
1. Tryk på og hold midtknappen nede i 10 sekunder for at åbne 
konfigurationsmenu. Tryk på knappen (+) eller knappen (-), indtil du 
hør en stemmemeddelelse, "Universal intercomparring" . Tryk på Center 
Knap for at gå ind i Universal Intercom Parringstilstand, og du vil høre 
flere bip. 
2. Sæt Bluetooth-headsettet, der ikke er Sena, i parringstilstand. Headsettet vil 
parres automatisk med et ikke-Sena Bluetooth-headset. 
3. Du kan have en to-vejs intercom eller multi-vejs intercom kommunikation 
med op til tre intercomvenner, der bruger ikke-Sena-headset. 
DU 
Ikke-Sena 
Headset 
Sena 
Headset 
Tre-vejs Universal Intercom 
Ikke-Sena 
Headset 
Sena 
Headset 
Ikke-Sena 
Headset 
DU 
Fire-vejs Universal Intercom 
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12 FM RADIO 
12.1 FM-radio til / fra 
For at tænde eller slukke for FM-radioen, skal du trykke på og holde knappen (-) nede for 
1 sekund, indtil du hører en mellem tonet dobbelt bip-lyd. 
12.2 Forudindstillede stationer 
Du kan lytte til forudindstillede stationer, mens du lytter til FM-radioen. Trykke 
og hold midtknappen nede i 1 sekund for at gå op til din næste 
gemt forudindstillet station. 
12.3 Søg og gem 
1. Tryk dobbelt på knappen (+) eller knappen (-) for at søge op eller ned på 
stationskive. 
2. For at gemme den aktuelle station skal du trykke på og holde midtknappen nede i 3 
sekunder, indtil du hører en stemmemeddelelse, “Forudindstillet (#)” . 
3. Tryk på (+) -knappen eller (-) -knappen for at vælge hvilken forudindstilling 
nummer, du vil have til den specifikke station. (Du kan gemme op til 10 
forudindstillede stationer.) 
4. For at gemme den aktuelle station skal du trykke på og holde knappen (+) inde til 
1 sekund. Derefter hører du en stemmemeddelelse, "Gem forudindstilling (#)" . 
5. For at slette den gemte station i det forudindstillede nummer skal du trykke på og holde den nede 
(-) Knap i 1 sekund. Du hører derefter en stemmemeddelelse, “Slet 
forudindstillet (#) ” . 
12.4 Scan og Gem 
1. Tryk og hold knappen (+) nede i 1 sekund. 
2. Sena-tuneren stopper ved hver station, den finder i 8 sekunder før 
flytter til det næste. 



3. Tryk på centerknappen for at gemme en station, mens du scanner frekvenser 
på den station. Du hører en stemmemeddelelse, “Gem forudindstilling (#)” . Det 
station gemmes som det næste forudindstillede nummer. 
12.5 Midlertidig forudindstilling 
Funktionen Midlertidig station forinden finder og gemmer automatisk 
nærmeste 10 radiostationer uden at ændre dine eksisterende forudindstillede stationer. 
1. Tryk på (+) -knappen 3 gange for automatisk at scanne til 10 midlertidige 
forudindstillede stationer. 
2. De midlertidige forudindstillede stationer ryddes, når headsettet er 
slukket. 
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12.6 FM-deling 
Du kan lytte til radioen under intercom-samtalen. At begynde 
FM-deling, tryk på og hold knappen (-) nede i 1 sekund i løbet af 
intercom samtale. Under FM-deling kan du gå til det næste 
en forudindstillet station, og du eller din ven på intercom kan ændres 
frekvenser. Hvis en person ændrer hyppigheden, gør den anden det 
lyt til den samme frekvens. Tryk på og hold nede for at afslutte FM-deling 
(-) -knappen i 1 sekund eller afslutte intercomopkaldet. 
Bemærk: 
1. FM-deling afsluttes, hvis headsettet starter en multi-vejs intercom 
konference. 
2. Når lydmultitasking er aktiveret, hvis der foretages et intercomopkald, mens du er 
lytter til FM-radio, FM-deling fungerer ikke. 
3. FM-deling understøttes kun mellem Sena-headset, der i øjeblikket understøtter 
denne funktion. 
12.7 Valg af region 
Du kan vælge det korrekte FM-frekvensområde fra enheden 
Manager. Med regionindstillingen kan du muligvis optimere søgefunktionen 
for at undgå unødvendige frekvensområder. 
Område 
Frekvensområde 
Trin 
I hele verden 
76,0 ~ 108,0 MHz 
± 100 kHz 
Amerika 
87,5 ~ 107,9 MHz 
± 200 kHz 
Asien 
87,5 ~ 108,0 MHz 
± 100 kHz 
Australien 
87,5 ~ 107,9 MHz 
± 200 kHz 
Europa 
87,5 ~ 108,0 MHz 
± 100 kHz 
Japan 
76,0 ~ 95,0 MHz 
± 100 kHz 
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13 FUNKTIONSPRIORITET 
SC1M fungerer i følgende prioriteret rækkefølge: 
(Højest) 
Mobiltelefon 
Intercom / FM-deling 
Musiksdeling med Bluetooth-stereomusik 
Bluetooth stereo musik 
(Laveste) 
FM-radio 
En lavere prioritetsfunktion afbrydes altid af en højere prioritet 
fungere. 
Bemærk: 



Hvis du vælger musik som lydkildeprioritet, ændres prioritetsrækkefølgen 
som nedenfor: 
(Højest) 
Mobiltelefon 
Bluetooth stereo musik 
Intercom / FM-deling 
Musiksdeling med Bluetooth-stereomusik 
(Laveste) 
FM-radio 

14 INDSTILLING AF KONFIGURATION 
14.1 Indstilling af headsetkonfiguration 
1. For at åbne konfigurationsmenuen skal du trykke på og holde midtknappen nede for 
10 sekunder, indtil du også vil høre en stemmemeddelelse, “Konfiguration 
menu ” . 
2. Tryk på knappen (+) eller knappen (-) for at navigere mellem menuerne. 
Du hører stemmemeddelelser for hvert menupunkt. 
3. Du kan udføre kommandoen ved at trykke på centerknappen. 
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Konfigurationsmenu 
Tryk på centerknappen 
Telefonparring 
Ingen 
Andet sammenkobling af mobiltelefoner 
Ingen 
GPS-parring 
Ingen 
Telefon selektiv parring 
Ingen 
Selektiv medieparring 
Ingen 
Slet alle sammenkoblinger 
Udfør 
Universal intercom-parring 
Udfør 
Gendan fabriksindstillinger 
Udfør 
Afslut konfiguration 
Udfør 
14.2 Indstilling af softwarekonfiguration 
Du kan ændre indstillingerne for headsettet gennem enheden 
Manager eller Smartphone-appen. 
14.2.1 Hurtigopkald 
Tildel telefonnumre til hurtigopkald for hurtigt at foretage et telefonopkald. 
14.2.2 Prioritet for lydkilde (standard: Intercom) 
Prioritet for lydkilde giver dig mulighed for at vælge prioriteten mellem 
intercom og musik (som inkluderer GPS-appinstruktioner og meddelelse 
underretninger) fra en smartphone. Hvis intercom er valgt som 
prioritering af lydkilde, afbrydes din musik under en intercom 
samtale. Hvis musik er valgt som lydkildeprioritet, intercom 
samtaler afbrydes, mens din musik høres. 
Bemærk: 
Prioritet for lydkilde er kun aktiv, når lydmultitasking er deaktiveret. 
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14.2.3 Audio Boost (standard: Deaktiver) 
Aktivering af lydboost øger den samlede maksimale lydstyrke. Deaktivering 
Audio Boost reducerer den samlede maksimale lydstyrke, men leverer mere 
afbalanceret lyd. 
14.2.4 VOX-telefon (standard: Aktiver) 
Hvis denne funktion er aktiveret, kan du besvare indgående opkald med en stemme. Hvornår 
du hører en ringetone til et indgående opkald, du kan svare på telefonen ved 
at sige et ord som ”Hej” højt eller ved at blæse luft i 
mikrofon. VOX-telefon er midlertidigt deaktiveret, hvis du er tilsluttet 
samtaleanlæg. Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du trykke på midtknappen 
for at besvare et indgående opkald. 
14.2.5 VOX-intercom (standard: Deaktiver) 



Hvis denne funktion er aktiveret, kan du starte en intercom-samtale med 
den sidst tilsluttede intercom ven ved hjælp af stemme. Når du vil starte 
intercom, siger et ord som "Hej" højt eller blæser luft ind i 
mikrofon. Hvis du starter en intercom samtale med stemme, skal du 
intercom afsluttes automatisk, når du og din intercom ven 
hold dig stille i 20 sekunder. Men hvis du manuelt starter en intercom 
samtale ved at trykke på Center-knappen, skal du afslutte 
intercom samtale manuelt. 
Hvis du imidlertid starter intercom med tale og afslutter det manuelt ved at tappe 
midtknappen, kan du ikke starte intercom med stemme 
midlertidigt. I dette tilfælde skal du trykke på midterste knap for at genstarte 
intercom. Dette er for at forhindre gentagen utilsigtet intercom 
forbindelser med stærk vindstøj. Når du har genstartet headsettet, kan du gøre det 
start intercom med stemme igen. 
14.2.6 VOX-følsomhed (standard: Medium) 
VOX-følsomhed kan justeres afhængigt af dit ridemiljø. 
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14.2.7 HD-stemme (standard: Deaktiver) 
HD Voice giver dig mulighed for at kommunikere i high-definition under telefonen 
opkald. Denne funktion øger kvaliteten, så lyden bliver sprød 
og ryddes under telefonopkaldssamtaler. Hvis denne funktion er aktiveret, 
indgående telefonopkald afbryder intercom-samtaler og lyd 
fra SR10 vil ikke blive hørt under intercom-samtaler. Tre- 
Way Conference telefonopkald med intercomdeltager vil ikke være 
tilgængelig, hvis HD Voice er aktiveret. 
Bemærk: 
1. Se producenten af din Bluetooth-enhed, der er tilsluttet 
headsettet for at se, om det understøtter HD Voice. 
2. HD Voice er kun aktiv, når Audio Multitasking er deaktiveret. 
14.2.8 HD-intercom (standard: Aktiver) 
HD Intercom forbedrer tovejs intercom lyd fra normal kvalitet 
til HD-kvalitet. HD-intercom bliver midlertidigt deaktiveret, når du 
indgå i en multi-vejs intercom. Hvis denne funktion er deaktiveret, er den to-vejs 
intercom lyd skifter til normal kvalitet. 
Bemærk: 
1. HD-samtalens intercomafstand er relativt kortere end normalt 
samtaleanlæg. 
2. HD-intercom er kun aktiv, når Audio Multitasking er deaktiveret. 
14.2.9 Stemmekomponenter (standard: Aktiver) 
Du kan deaktivere stemmemeddelelser ved hjælp af softwarekonfigurationsindstillinger, men 
følgende stemmemeddelelser er altid tændt. 
- Menu for indstillinger for headsetkonfiguration, batteriniveauindikator, hastighed 
opkald, FM-radiofunktioner 
14.2.10 RDS AF-indstilling (standard: Deaktiver) 
Radio Data System (RDS) Indstilling af alternativ frekvens (AF) 
gør det muligt for en modtager at indstille på den anden frekvensplacering, når 
første signal bliver for svagt. Med RDS AF aktiveret på modtageren, a 
radiostation med mere end en frekvens kan bruges. 
14.2.11 FM Station Guide (standard: Aktiver) 
Når FM Station Guide er aktiveret, gives FM-stationens frekvenser af 
stemmemeddelelser, når du vælger forudindstillede stationer. Når FM Station Guide er 
deaktiveret, vil der ikke blive givet stemmemeddelelser på FM-stationsfrekvenser 
når du vælger forudindstillede stationer. 
14.2.12 Advanced Noise Control ™ (Standard: Aktiver) 
Når Avanceret støjkontrol er aktiveret, er baggrundsstøjen 
reduceret under en intercom samtale. Når det er deaktiveret, skal 
baggrundsstøj blandes med din stemme under intercom. 
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14.2.13 Audio Multitasking ™ (Standard: Deaktiver) 
Audio Multitasking giver dig mulighed for at høre lyden fra to funktioner 
samtidigt. Når lydmultitasking er aktiveret, telefonopkald, GPS 
instruktioner og intercom samtaler kan overføres med lyd 
fra instruktioner fra FM-radio, musik eller GPS-app fra en smartphone 



i baggrunden med reduceret lydstyrke. Forøgelse eller formindskelse af 
lydstyrken på lyden i forgrunden øger eller mindsker også 
lydstyrken for den overlejrede lyd i baggrunden. Mængden af 
forgrundslyd kan justeres vha. headsettet. Hvor meget 
baggrundslyd, der høres, kan justeres ved hjælp af Smartphone 
App. HD-intercom, HD-stemme og lydkildeprioritet deaktiveres 
midlertidigt, når lydmultitasking er aktiveret. 
Model 
forgrund * 
Baggrund** 
telefon 
GPS 
Intercom FM-radio 
Musik eller 
Smart Navi 
SC1M 
O A 
O A 
O 
O 
O B 
O 
O B 
O C 
O C 
O 
Forgrundskombination og baggrundskombinationstabel 
* To lydkilder i forgrunden kan høres samtidig med 
samme lydstyrkeniveau. 
** Kun en baggrundskilde kan høres ad gangen, mens du lytter til en 
lydkilde i forgrunden. 
A. GPS-instruktioner kan høres under telefonopkald og lydstyrkeniveauet på 
begge lydkilder kan justeres vha. headsettet. 
B. GPS-appvejledninger høres i baggrunden under intercom 
samtaler. 
C. FM-radioen høres i baggrunden, når GPS-instruktionerne er 
hørt. 
Bemærk: 
1. Audio Multitasking aktiveres under tovejs intercom samtaler 
med et headset, der også understøtter denne funktion. 
2. Når lydmultitasking er deaktiveret, vender baggrundslydkilden tilbage 
til dets uafhængige lydstyrkeniveau. 
3. For at Audio Multitasking skal fungere korrekt, skal du slukke headsettet 
og på. Genstart headsettet igen. 
4. Nogle GPS-enheder understøtter muligvis ikke denne funktion. 
14.2.14 Baggrundsvolumen (standard: niveau 5) 
Baggrundsvolumen kan kun justeres, når lyden 
Multitasking tændes. Niveau 9 er det højeste volumen og 0 er det laveste. 
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16 FEJLFINDING 
16.1 Nulstilling af fejl 
Når SC1M ikke fungerer korrekt eller er i en defekt status for nogen 
Årsag, kan du nulstille ved forsigtigt at trykke på nulstillingsknappen til nulhul nedenfor 
R-logo på bagsiden af hovedenheden. Indsæt et papirclips i nulstillingen 
pin-hole, og tryk på reset-knappen i et sekund med let tryk. 
SC1M slukkes. Genstart systemet, og prøv igen. Dette 
gendanner ikke headsettet til fabriksindstillingerne. 
16.2 Fabriksindstilling 
Hvis du vil gendanne headsettet til fabriksindstillingerne, skal du bruge 
Fabriksindstil i konfigurationsmenuen, eller skub nulstilling af pinhole 
knappen under F logo på bagsiden af hovedenheden. Headset 
gendanner automatisk standardindstillingerne og slukkes. 

15 FIRMWARE-OPGRADERING 
SC1M understøtter opdateringer af firmware. Du kan opdatere firmwaren 
ved hjælp af Enhedshåndtering. Besøg venligstoem.sena.com/schuberth/ til 
tjek de nyeste software-downloads. 
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CERTIFIKATION OG SIKKERHEDSGODKENDELSE 
FCC-overholdelseserklæring 
Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er underlagt 
til følgende to betingelser: 
(1) Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens, og 
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive 
interferens, der kan forårsage uønsket drift. 
Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for 
et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse 
grænser er designet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelige 
interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger 
og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installeret og brugt i 
i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens i 
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for interferens 
vil ikke forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager 
skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan være 
bestemt ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren 
at prøve at korrigere interferensen med et eller flere af følgende 
foranstaltninger: 
• Retning eller flytning af modtageantennerne igen 
• Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren 
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det 
som modtageren er tilsluttet. 
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for hjælp. 
FCC RF-eksponeringserklæring 
SC1M 
Dette produkt overholder FCC RF eksponeringskrav og 
henviser til FCC-websted https : //apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ 
GenericSearch.cfm søgning efter FCC ID: SPA-SP67 
Sena Technologies, Inc. bekræft, at afstanden, når den er udstyret 
mellem antennen og ens hoved er 38 mm. 
RC3 
Dette produkt overholder FCC RF eksponeringskrav og 
henviser til FCC-websted https : //apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ 
GenericSearch.cfm søgning efter FCC ID: S7A-SP30 
FCC forsigtighed 
Ændringer eller ændringer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er godkendt 
af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens autoritet til 
betjene udstyret. 

 
Side 32 

SC1M 
32 
CE-overensstemmelseserklæring 
SC1M 
Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i 
radioudstyrsdirektivet (2014/53 / EU). Herved, 
Sena erklærer, at radioudstyrstypen SP67 er i 
overholdelse af direktiv 2014/53 / EU. For yderligere information, venligst 
konsulter oem.sena.com/schuberth/. 
Denne enhed kan betjenes i mindst en medlemsstat uden 
krænker gældende krav til brug af radiospektrum. 
Produkt: SC1M 
Model: SP67 
RF-rækkevidde til Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz 
Max Output Power (EIRP) til Bluetooth: 17.10 dBm 
RC3 
Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne i 
radioudstyrsdirektivet (2014/53 / EU). Herved, 
Sena erklærer, at radioudstyrstypen RC3 er i 
overholdelse af direktiv 2014/53 / EU. For yderligere information, venligst 
konsulter oem.sena.com/schuberth/. 
Denne enhed kan betjenes i mindst en medlemsstat uden 
krænker gældende krav til brug af radiospektrum. 
Produkt: RC3 
Model: RC3 
RF-rækkevidde til Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=http://oem.sena.com/schuberth/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=http://oem.sena.com/schuberth/


Max Output Power (EIRP) til Bluetooth: 4,55 dBm 
Erklæring fra Industry Canada 
Denne radiosender (identificer enheden med certificeringsnummer) har 
er godkendt af Industry Canada til at fungere med antenntyperne 
nedenunder med den maksimalt tilladte forstærkning angivet. Antenne 
typer, der ikke er inkluderet på denne liste, med en gevinst, der er større end maksimum 
gevinst angivet for den type, er strengt forbudt til brug med denne 
enhed. 
Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensfri dispenseret RSS 
standard (s). Drift er underlagt følgende to betingelser: 
(1) Denne enhed forårsager muligvis ikke interferens. 
(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens der 
kan forårsage uønsket betjening af enheden. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
gældende auxappareils radio undtager licens. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage er modtagelige 
d'en compromettre lefonctionnement. 
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
gælder aux appareils radio undtager licens. Son fonctionnement 
est soumis aux deux betingelser suivantes: 
(1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciables. 
(2) Cet appareil doit accepter toute interferencescope, y compris celles 
causant un fonctionnement uønsket. 
Bluetooth-licens 
Bluetooth ® -mærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, 
Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra Sena er under licens. Andet 
varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere. 
Produktet er i overensstemmelse med og vedtager Bluetooth ® -specifikationen 
4.1 og har bestået alle interoperabilitetstest, der er 
specificeret i Bluetooth ® -specifikationen. Imidlertid interoperabilitet 
mellem enheden og andre Bluetooth ®- aktiverede produkter er ikke 
garanteret. 
WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
Symbolet for den udkorsede hjulkasse på produktet, 
litteratur eller emballage minder dig om, at alt elektrisk og 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal være 
taget til separat samling ved afslutningen af deres arbejde 
liv. Dette krav gælder for Den Europæiske Union og 
andre steder, hvor separate indsamlingssystemer er 
ledig. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed 
bortskaffes ikke fra ukontrolleret bortskaffelse 
produkter som usorteret kommunalt affald, men afleveres det til en officiel 
indsamlingssted til genanvendelse. 
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PRODUKT GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE 
Begrænset garanti 
Begrænset garanti 
SCHUBERTH garanterer produktkvaliteten baseret på det tekniske 
specifikation angivet i produktmanualen og data vedrørende produktet 
garanti. Her udvides produktgarantien kun til produktet. 
SCHUBERTH er ikke ansvarlig for tab, menneskeliv eller 
tab af ejendom, der kan skyldes brug af produktet ud over 
mangelfulde dele eller mangler, der opstår på grund af produktionsproblemer. 
Garantiperiode 
SCHUBERTH garanterer gratis udskiftning af mangelfulde 
dele af produktet eller mangler, der kan være opstået på grund af problemer 
ved fremstilling i en periode på 2 år fra datoen for det oprindelige køb. 
Afslutning 



Produktets kvalitetsgaranti træder i kraft på datoen for start 
køb. Derudover udløber produktets kvalitetsgaranti, når 
garantiperioden udløber. I følgende tilfælde dog 
garantien afsluttes for tidligt. 
• I tilfælde af at produktet er solgt eller overført til en tredjepart. 
• I tilfælde af producentens navn, serienummer, produktetiket eller 
andre markeringer er blevet ændret eller fjernet. 
• I tilfælde af, at enhver uautoriseret person har forsøgt at adskille, reparere, 
eller modificer produktet. 
Meddelelse og dispensation 
Ved at købe og bruge dette produkt frasiger du dig betydelig juridisk 
rettigheder inklusive ethvert krav om erstatning for erstatning. Vær derfor 
er sikker på at læse og forstå følgende vilkår og betingelser 
før du bruger produktet. Brug af dette produkt udgør samtykke til 
denne aftale og fortabelse af rettigheder til alle krav. Hvis du ikke 
samtykke til alle vilkår og betingelser i denne aftale, returner 
produkt mod refusion. 
1. Du accepterer, at du, dine efterkommere, juridiske ombud, efterfølgere eller 
erhvervsdrivende vil ikke rejse permanent forladt anmodning om nogen dragt, 
krav, implementering, indløsning eller lignende handling fra SCHUBERTH 
og Sena Technologies, Inc ("Sena") med hensyn til enhver lejlighed 
som vanskeligheder, smerte, lidelse, ulejlighed, tab, skade eller død, som 
kan du opleve dig eller en tredjepart under brugen af dette produkt. 
2. Du skal helt forstå og acceptere alle risici (inklusive disse 
opstår på grund af uforsigtig opførsel fra din eller andre), der måtte 
forekommer under brugen af dette produkt. 
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3. Du er ansvarlig for at sikre, at din medicinske tilstand tillader det 
brug af produktet, og at du er i tilstrækkelig fysisk tilstand 
til brug af enhver enhed, der kan bruges med det. Derudover skal du 
Sørg for, at produktet ikke begrænser dine evner, og at du er 
i stand til at bruge det sikkert. 
4. Du skal være voksen, der kan tage ansvar for at bruge 
produkt. 
5. Du skal læse og forstå følgende advarsler og advarsler: 
• SCHUBERTH og Sena sammen med medarbejdere, ledere, 
partnere, datterselskaber, repræsentanter, agenter, støttende virksomheder 
og leverandører, eneforhandlere af SCHUBERTH og Sena (samlet) 
kaldet “virksomheden”) anbefaler, at inden brug af 
produkt og lignende enheder fra alle mærker inklusive dets derivat 
modeller, du indsamler alle relevante oplysninger på forhånd og er 
helt forberedt med hensyn til vejr, trafiksituation og vej 
betingelser. 
• Når du bruger produktet, mens du betjener et køretøj eller 
udstyr såsom motorcykler, scootere, knallerter, ATV'er eller 
quad-bikes (i det følgende benævnt "transportmiddel"), dig 
skal tage fuld forsigtighed uanset placeringen af sådan 
operation. 
• Brug af produktet på vejen kan medføre risici som brud, 
alvorligt handicap eller død. 
• Risikofaktorer, der kan opstå, når du bruger produktet, kan være 
på grund af fejl fra producenten, dens agenter eller tredjepart 
som er involveret i fremstillingen. 
• Risikofaktorer, der kan opstå, når du bruger produktet, kan være 
uforudsigelig. Derfor skal du tage det fulde ansvar for ethvert 
skade eller tab forårsaget af alle risikofaktorer, der kan forekomme i 
ved hjælp af produktet. 
• Brug god bedømmelse, når du bruger produktet. brug aldrig det 
under påvirkning af alkohol. 
6. Du skal læse og forstå alle vilkår og betingelser fuldstændigt 
af juridiske rettigheder og advarsler, der er involveret i brugen af produktet. I 
Derudover udgør brugen af produktet accept af alle betingelser og 
betingelser for afkald på rettigheder. 
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Undtagelser fra garanti 
Årsager til begrænsede forpligtelser 
Hvis du ikke returnerer produktet efter at have købt det, giver du afkald på alt 
rettigheder til forpligtelser, tab, fordringer og krav om refusion af 
udgifter (inkl. advokatsalær). Derfor vil SCHUBERTH ikke 
være ansvarlig for fysisk skade, død eller ethvert tab eller skade på transporten 
betyder ejendele eller aktiver, der tilhører dig eller tredjepart 
kan have fundet sted, mens du bruger produktet. Yderligere, SCHUBERTH 
er ikke ansvarlig for væsentlig skade, der ikke er relateret til betingelsen, 
miljø eller fejl i produktet. Alle risici forbundet med 
Betjening af produktet afhænger helt af brugeren uanset det 
brug af den oprindelige køber af en tredjepart. 
Brug af dette produkt kan være i strid med lokale eller nationale love. Derudover være 
igen opmærksom på, at korrekt og sikker brug af produktet er helt 
dit ansvar. 
Ansvarsbegrænsning 
I det fulde omfang, der er tilladt ved lov, udelukker SCHUBERTH 
TIL SELV OG DETS LEVERANDØRER ANSVARLIG ANSVAR, HVAD BASERET 
I KONTRAKT ELLER TORT (INKLUDERENDE NEGLIGENCE), FOR 
Tilfældig, konsekvent, indirekte, speciel ELLER PUNITIV 
SKADER AF NOGEN VENDE ELLER FOR TAP AF INDTÆGTER ELLER TÆNG 
Tab af forretning, tab af information eller data eller anden 
FINANSIELT TAB PÅ UDFOR ELLER I FORBINDELSE MED 
SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, BRUG, YDELSE, 
MANGLENDE ELLER INTERRUPTION AF DETS PRODUKTER, SELV OM 
SCHUBERTH ELLER DETS autoriserede forhandler er rådgivet 
AF MULIGHEDEN FOR SUKKELIGE SKADER OG BEGRÆNSER DETS ANSVAR 
TIL REPARATION, UDSKIFTNING ELLER TILBETALING AF KØBPRISEN 
BETALT, PÅ SCHUBERTHs VALG. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE 
FOR SKADER BLIR IKKE GENNEMFØRT, HVIS NOGEN LEVERING ER LEVERET 
HERIN SKAL MANGLENDE DETS VÆSENTLIGE FORMÅL. I NOEN SAG 
De samlede erstatningsforpligtelser i henhold til SCHUBERTH ELLER DETS 
Salgsagenter må IKKE overstige den pris, der er betalt for 
PRODUKT AF KØBEN. 

 
Side 37 

SC1M 
37 
engelsk 
Ansvarsfraskrivelse 
Ud over skader, der kan opstå på grund af brugen af produktet, 
SCHUBERTH er ikke ansvarlig for skader på det produkt, der opstår 
på grund af følgende begivenheder. 
• I tilfælde af, at produktet misbruges eller bruges til andre formål end 
dens tilsigtede formål. 
• I tilfælde af, at produktet er beskadiget, fordi brugeren ikke gør det 
Følg indholdet i produktvejledningen. 
• I tilfælde af, at produktet er beskadiget, fordi det er tilbage 
uden opsyn eller har gennemgået nogen anden ulykke. 
• I tilfælde af, at produktet er beskadiget, fordi brugeren har brugt noget 
dele eller software, der ikke leveres af producenten. 
• I tilfælde af, at produktet er beskadiget, fordi brugeren har det 
adskilt, repareret eller ændret det på en sådan måde, som ikke er forklaret 
i produktvejledningen. 
• I tilfælde af, at produktet beskadiges af en tredjepart. 
• I tilfælde af, at produktet er beskadiget på grund af Guds handlinger (inklusive 
brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller anden naturkatastrofe). 
• I tilfælde af at produktets overflade beskadiges ved brug. 
Garantiservice 
For at få produktgarantiservice, send det defekte produkt til din 
til producenten eller sælgeren sammen med købsbevis 
(en kvittering, der viser købsdatoen, en produktregistrering 
certifikat for webstedet og andre relevante oplysninger). Tage 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte produktet. For at få en refusion eller 
udskiftning, skal du inkludere hele pakken, da den blev købt. 
Gratis service 
SCHUBERTH leverer gratis reparation eller udskiftningsservice 
for produktet, når produktfejl opstår inden for rammerne af 
produktgaranti i garantiperioden. 
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www.schuberth.com 
Brugervejledning til firmware v1.0 
1.0.0 
Producent: Sena Technologies, Inc 
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06376, Republikken Korea 
Importør i Europa: Schuberth GmbH 
Stegelitzer Straße 12 
D-39126 Magdeburg, Tyskland 
Importør i USA: Schuberth Nordamerika 
33 Rejse, Suite 200 
Aliso Viejo, CA 92656, USA 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=da&u=http://www.schuberth.com

