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Sikkerhedsforanstaltninger  

 
Sørg   for,    at  produktet    anvendes  korrekt  ved  at overholde  nedenstående  
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå risiko for alvorlig personskade, død 
og/eller tingsskade.   

 
Farealarmsignaler 
Følgende sikkerhedssymboler og signalord bruges i denne vejledning. 

ADVARSEL Angiver potentielle farlige situationer, der, hvis de ikke undgås, kan 
resultere i dødsfald eller alvorlig  personskade. 

FORSIGTIG Angiver en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan 

resultere i mindre eller moderat  personskade. 

BEMÆRK Angiver oplysninger, der anses for vigtige, men ikke farerelaterede. 
Hvis det ikke undgås, kan det forårsage skade på dit  produkt. 

 Bemærk, at der er brugsnoter, brugstip eller yderligere  oplysninger 
 
 

Brug af produkt 
 to Overhold følgende    forholdsregler  for at  undgå  personskade  eller  
beskadigelse af  p-roduket,  mens  du bruger    produktet.  product. 

 

Advarsel 

• Brug af  produktet        ved    høj  lydstyrke i længere    tid    kan  beskadige  dine  
trommehinder eller høreevner.   
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• Når det er relevant, skal du følge alle regler vedrørende brugen af kameraet. 

(1) Brug ikke kameraet 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 hospitaler eller 
sundhedsfaciliteter. 

• Kameraet genererer et lavt niveau magnetfelt. Hold en sikker afstand mellem 
kameraet  og pacemakere for at undgå potentiel interferens. Sluk straks for 
kameraet, hvis kameraet indikerer interferens med en pacemaker, og kontakt    
pacemaker-producenten eller en  læge. 

• Undgå interferens med andre elektroniske enheder. Kameraet genererer et lavt 
niveau magnetfelt, der kan forstyrre uforseglet eller forkert afskærmet elektronisk 
udstyr i  hjem  eller  køretøjer. Kontakt    producenterne  of  dine  elektroniske  
enheder for at løse eventuelle interferensproblemer, du  oplever. 

• Brug aldrig et  beskadiget  hukommelseskort.   Dette  kan  resultere  i  
elektrisk  stød,  kamerafejl  eller  brand. 

• Skødesløs brug  af    produktet  på    vejen  er  risikabelt  og  kan  resultere  i  
alvorlig  personskade,  død eller beskadigelse. Du  skal tage hensyn til alle 
sikkerhedsforanstaltninger i alle dokumenter, der følger med dette produkt. Dette 
vil hjælpe med at minimere risikoen for disse risici kan opstå, mens  ridning. 

• På ethvert sted, hvor trådløs kommunikation er forbudt, såsom hospitals eller fly,  
slukke  for  strømmen. På  et  sted,  hvor  trådløs  kommunikation  er  forbudt, 
kan elektromagnetiske bølger forårsage farer eller  ulykker. 

• Før du kører, skal du fastgøre produktet fra hjelmen og dobbelttjekke, at det er 
korrekt fastgjort. Adskillelse af produktet under ridning vil forårsage skade på 
produktet og  kan resultere i en  ulykke. 

•  by   Når du bruger produktet, mens du betjener vehicl 

e ellerudstyr såsom motorcykler, scootere, knallerter, ATV'er eller quadbikes (i det 
følgende benævnt "transportmidler"),    skal  du  følge   de  sikkerhedsforanstaltninger,  
som  producenten  af køretøjet.   

• Når du bruger produktet, skal du bruge god dømmekraft; aldrig bruge det under 
indflydelse af alkohol eller narkotika, eller når du er meget træt. 
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Forsigtighed 

• Hvis produktet udsender en usædvanlig lugt, føles varm eller virker unormal på anden 

måde, mens du bruger  eller  oplader, skal du stoppe med at  bruge det 
med det  samme. Det  kan  forårsage  skader,  eksplosion  eller  brand. Kontakt din 
salgsadresse, hvis nogen af disse problemer er  observeret. 

• Må ikke  ose    produktet  i  en  eksplosiv  atmosfære. Hvis  du  befinder dig  på  et  
sådant  sted,  skal du slukke for strømmen og følge eventuelle regler, 
instruktioner og skilte i området.   

Meddelelse 

• Fastgørelse af  produktet    til  hjelmen    betragtes  som  en  ændring af hjelmen    
og kan ugyldiggøre hjelmens garanti eller kompromittere hjelmens funktionalitet. Dette 
kan indebære risici under en ulykke, så vær fuldt ud klar over dette, før du bruger 
produktet.  Hvis  du ikke accepterer dette faktum, kan du returnere produktet til en fuld  
refusion. 

• I nogle regioner er det forbudt ved lov at køre på motorcykler, mens du bærer headset 
eller øretelefoner. Vær derfor    sikker på, at  du  er  opmærksom på    alle  relevante  
love  i  den  region,  hvor du bruger produktet, og er sikker på, at du overholder  dem. 

• Den headset er kun for motorcykel hjelme. Hvis du vil  installere headsettet, skal du følge  
installationsvejledningen  i brugervejledningen.   

• Påfør ikke produktet med skarpe værktøjer, da dette kan beskadige produktet. 

• Hold produktet  væk  fra  kæledyr  eller  små  børn. De  kan  beskadige  produktet.   
• Eventuelle ændringer eller ændringer af udstyret, der ikke udtrykkeligt er godkendt af  

den part, der er ansvarlig for  overholdelse,  kan  ugyldiggøre  den  

begrænsede  garanti for at  betjene  udstyret. 

• Høj indre  temperatur  kan  resultere  i  støjende  fotos. Dette  er  ikke  en  fejl  og  
påvirker ikke kameraets samlede  ydeevne. 

• Kontroller,   at  kameraet    fungerer  korrekt på forhånd.   Filtab      eller  kameraskader  
forårsaget af kamerafejl eller forkert brug er ikke dækket af  garantien. 
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Batteri 
Dette produkt har et udskifteligt genopladeligt batteri indeni. Vær omhyggelig med 
at tage hensyn til alle sikkerhedsoplysninger i denne vejledning. Hvis 
sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes omhyggeligt, kan det medføre, at 
batteriet opvarmes, sprænges, brandog alvorlig personskade. 

 

WARNING 

• Brug  ikke        produktet i direkte  sollys    i  længere  tid.   Hvis du gør 
det,  kan det beskadige  produktet og generere varme, der kan forårsage  
forbrændinger. 

• Produktet må ikke bruges eller opbevares i varmt vejr. Det kan få batteriet til at 
generere varme, brud eller antænde. 

•  charging Fortsæt ikke  opladningen  af  batteriet,  hvis  det  ikke  
genoplades inden for  den  angivne    opladningstid. Hvis du gør det, kan 
batteriet blive varmt, eksplodere eller  antænde. 

• Efterlad  ikke  produktet   i nærheden af  åben  ild. Produktet må  ikke      
bortskaffes  i    brand.   Det  kan medføre, at batteriet bliver varmt, eksploderer 
eller antændes og forårsager alvorlig  personskade. 

• Forsøg aldrig at  oplade  et  batteri  med  opladeren,    som  er  blevet  
fysisk  beskadiget. Det kan forårsage eksplosion og/eller  ulykker. 

Meddelelse 

• Batteriets levetid kan variere afhængigt afkrydderier, miljømæssige faktorer, 
funktioner af  produktet  i brug, og enheder, der anvendes med  det. 

engelsk 
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Opbevaring og administration af produkter 
Tag følgende forholdsregler for at undgå personskade eller beskadigelse af dit produkt, 
mens produktet opbevares og vedligeholdes. 

 

Forsigtighed 

• Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det indbyggede batteri 
må ikke bortskaffes i kommunalt affaldstr eam og kræver separat indsamling. 
Bortskaffelse af  produktet  skal ske i overensstemmelse med de lokale  bestemmelser. 

Meddelelse 

• Hold   produktet  støvfrit.     Støv  kan  beskadige  mekaniske  og  elektroniske  dele  
af  produktet.  product. 

• Produktet skal opbevares ved stuetemperatur. Udsæt ikke produktet for ekstremt høj  
eller    lav  temperatur,  da  dette  kan  reducere  elektroniske  enheders  levetid,   
beskadige batteriet og/eller smelte plastdele af produktet.   

• Rengør ikke      produktet  med  rengøringsmidler,    giftige kemikalier eller  stærke  
rengøringsmidler, da dette kan beskadige   produktet.   

• Mal ikke produktet. Maling kan blokere bevægelige dele eller forstyrre produktets 
normale  funktion. 

• Produktet må ikke tabes eller på anden måde chokeres. Det skaderproduktet eller dets 
interne elektroniske  kredsløb. 

• Produktet må ikke skilles ad, repareres eller ændres, da dette kan beskadige produktet 
og  gøre produktgarantien ugyldig.   

• Opbevar ikke produktet i fugtige miljøer, især i lange perioder af timig. Det kan beskadige 
de interne elektroniske  kredsløb. 

•  for Batteriets ydeevne      forringes med   tiden,    hvis  det opbevares i   

længere  tid uden at blive  brugt. 
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• Opbevar ikke kameraet i nærheden af magnetfelter. Hvis du gør det, kan det 

medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. 

• Vær omhyggelig med at beskytte linsen ved at undgå hårdhændet håndtering eller 
fysisk stød. 

• Tør linsens overflade af med en blød klud i følgende situationer: 
(1) Når der er fingeraftryk på objektivets overflade. 

(2) Når linsen bruges i varme eller fugtige miljøer, såsom nær oceaner eller floder. 

• Opbevar produktet i et godt ventileret rum for atp rotect linsen fra snavs og  støv. 
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1 INDLEDNING  

 
Tak  fordi du valgte    SCHUBERTH  SC1. Med    SC1  kan  du ringe  
håndfrit  på   din  Bluetooth-mobiltelefon,      lytte  til  stereomusik    
eller  stemmeinstruktioner    i GPS-navigationer    trådløst og føre 
samtalesamtaler  i  fuld dupleks med  en  passagerer  eller andre 
motorcyklister. 

 
SC1 er i overensstemmelse med Bluetooth 4.1, der understøtter 
følgende profiler: HeadsetProfil, HÅNDfri profil (HFP), 
Avanceretaudiodi-stributionprofil (A2DP) og Lydvideo-
fjernbetjeningsprofil (AVRCP). Kontakt producenterne af en anden 
enhed for at finde ud af, om de er ketifikatoering med dette headset. 

 
Læs   denne  brugervejledning    omhyggeligt,  før du bruger  
headsettet.   Se også  check  www.schuberth.com  for  den  nyeste  
version  af      brugervejledningen   og  yderligere  oplysninger  om  
SCHUBERTH  Bluetooth-produkter.   

SC1-funktionerne: 

• Bluetooth 4.1 

• Usynlig skønhed med brugerdefineret  design 

• Bluetooth intercom op til 1,0 kilometer  (0,6  miles)* 

• Multitasking af lyd  (kun SC1  Avanceret)   
• Prioritet for lydkilde 

• Firevejs samtaleanlæg 

• Stemmemeddelelser 

• Smartphone-app til  iPhone  og  Android 

• Indbygget FM-radiotuner  med  en statio n-scannings-  og 
lagringsfunktion    (kun SC1  Advanced)     

• Universelt samtaleanlæg™ 

• Musikdeling (kun SC1  Advanced)   
• Avanceret støjkontrol™ 

• Firmware kan opgraderes 

 
* i åbent terræn 

engelsk 
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Vigtigste specifikationer: 

• Bluetooth 4.1 

• Understøttende profiler:  Headsetprofil,  håndfri  profil  (HFP), 
Avanceret     lyddistributionsprofil    (A2DP)  og  Lydvideo-
fjernbetjeningsprofil    (AVRCP).   

 
2 PAKKE  INDHOLD  

 
• Hovedenhed for  SC1 
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• Batteri 
 
 
 
 
 
 

Led 

 
 

• Værktøjet 
Frigiv 

 
 
 
 

(-) 
Knappen 

 
(+) Knappen 

 
 

 
Dc Power-opladning og 
opgraderingsport til 
firmware 

3    

  HJELM 
 

engelsk 
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3.1 Installation af SC1 
1. Sæt hovedenheden ind i hjelmen, og skub den forsigtigt, indtil du 

hører et klik. 

3.2 At tage ud SC1 

1. Sæt   udløserværktøjet    ind i    hovedenheden,  og  skub det   
forsigtigt,    indtil du hører  et  klik. 

 

 
 

2.  is Sæt batteriet    i  hjelmen    og  skub  det forsigtigt,    indtil  
jeger  alle 
vejen ind. 

2. Træk i udløserværktøjet, indtil hovedenheden kommer af hjelmen. 

Klik 
 

Klik 
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4 INTRODUKTION    

 

4.1 Knapbetjening   
 
 

 (+) Knap 
 
 
 

(–) Knappen 

4.3 Opladning 
Du Cna gebyr den tid, hvor Headset Af Forbinder den tid, hvor Leveres 
Usb Magt & data Kabel I a computerens Usb Port Eller Usb Væg 
Oplader. Du Cna Bruge enhver standard mikro USB Kabel for at oplade 
Enhed. LED'en Viser Rød Mens opladning og bliver blå, når den er helt 
Opkrævet. Det tager Om 2,5 timer, der skal Helt Opkrævet. 

 
 
 
 
 

4.2 Tænd og Ud 
Til strøm på Headset tryk på og Holde den tid, hvor (+) knappen og (-) 
Knappen på Samtidig til 1 andet, mens du hører stigende Bip Og a 
Stemme Prompten "Hej". Til Magt Ud den tid, hvor Headset Tryk Og 
Holde den tid, hvor (+) Knappen Og den tid, hvor (-) Knappen På den 
tid, hvor Samme Tid For 3 Sekunder Mens høre faldende bip og en 
stemmeprompt, "Farvel". 

Vekselstrø
 

/. 

Bemærk: 
Sørg for på tage hjelmen af med SC1 under opladning. Headsettet er under 
opladning. 

engelsk 
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4.4 Kontrol af batteriniveauet 

4.4.1 LED-indikator 

Når   headsettet  tændes,      blinker  den  røde  LED  hurtigt og 
angiver  batteriniveauet. the battery 

4 blinker = Høj, 70 ~ 100% 

3 blinker = Medium, 30 ~ 70% 

2 blinker = Lav, 0 ~ 30% 

4.4.2 Indikator for stemmemeddelelser 

Når du  har tændt for    headsettet, skal du blive ved med at trykke   
på    (+)  knappen  og (-)  knappen  samtidigt i  ca.  3  sekunder,  indtil  
du  hører  tre,  høje  tonede  bip.   Derefter  vil  du  høre    en  
stemmeprompt,  der angiver  batteriniveauet.   Men hvis  du  slipper   
knapperne,  så  snart      headsettet  tændes,  on,  vil  du    ikke  høre  
en  stemmeprompt    for  batteriniveauindikationen.       

4.5 Justering af volumen 
Du kan  nemt justere  lydstyrken    ved  at trykke på    knappen (+)  eller  
knappen (-).  Du  vil  høre  et    bip,  når  lydstyrken  når  det  maksimale  
eller  minimale  niveau. Lydstyrken    indstilles og  vedligeholdes 
uafhængigt på forskellige niveauer for hver lydkilde, selv  når  du 
genstarter  headsettet.     For  eksempel, når du indstiller  lydstyrken    
for    mobiltelefon  håndfri,  vil det ikke ændre sig, selvom du  justerer  
lydstyrken  for  din  Bluetooth  MP3-musik.   Men  hvis  du  justerer    
lydstyrken  under  stand-by-tilstand,  vil  det  påvirke  lydstyrken for 
hver  lydkilde. audio 
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4.6 Software 

4.6.1 Enhedshåndtering 

Enhedshåndtering    giver dig mulighed    for at  opgradere  firmwaren    
og  konfigurere  enhedsindstillingerne  direkte  fra  din  pc.   Ved hjælp 
af  denne  software,  kan  du tildele hurtigopkald  forudindstillinger, 
FM radio frekvens presets og meget mere. Den  er  tilgængelig  for 
både  Windows  og Mac. Du kan finde flere oplysninger  om  download  
af  Enhedshåndtering    på  oem.sena.com/  schuberth/. 

4.6.2 Smartphone-app 

 the  Smartphone-appen    giver dig mulighed    for at  konfigurere    
enhedsindstillinger    og  læse  brugervejledningen    og  
startvejledningen.   Par  din  telefon  med  dit  SC1-headset      (se    
afsnit  5. 1,  "Mobiltelefon    Parring  -  Mobiltelefon,  Bluetooth 
Stereo Device"). 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.. 

 

 
 

Før Bruge SC1 Bluetooth headset med andre Bluetooth-enheder For 
den tid, hvor Første Tid Du Vil har brug for Til Par Dem Sammen. Du 
Cna Par den SC1 Med Bluetooth Mobiltelefoner Bluetooth-stereo 
enheder såsom Som Mp3 Spillere Eller Motorcykel Specifikke Bluetooth 
Gps Navigation Og Med Andre Sena Bluetooth-headset. Den 
parringshandling Er Kræves kun én gang For Hver Bluetooth-enhed. 
Den headset forbliver Parret Med den tid, hvor Enheder Og 
Automatisk opretter forbindelse til igen Dem Hvornår De Er I Vifte. Du 
Vil Høre a Høj Tonet Enkelt Bip Og a Stemme Prompten Når den tid, 
hvor Headset opretter forbindelse til den parrede enhed igen: "Telefon 
tilsluttet" til en Mobiltelefon "Medier tilsluttet" til et Bluetooth-
stereoanlæg Enhed. 

5     

 Enheder 

engelsk 
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5.1 Parring  af mobiltelefon  -  
mobiltelefon,  Bluetooth-
stereoenhed   

1.  the Tryk på knappen (+)   eller knappen (-)  i      10  
sekunder, og hold  den    nede, indtil  du  hører  
stemmeprompten  "Konfigurationsmenu".. “Configuration 

2. Tryk på  knappen  (+),  indtil  du  hører  en  stemmeprompt,  
"Telefonparring".  .   

3. Søg  efter Bluetooth-enheder    på  din  mobiltelefon.   Vælg    
SC1 på  listen over de enheder,  der  blev fundet på 
mobiltelefonen.  mobile   

4. Angiv 0000 for pinkoden.   Nogle mobiltelefoner  beder muligvis 
ikke om  pinkoden. 

5. Mobiltelefonen    bekræfter, at parringen    er  fuldført,  og  at 

SC1 er klar til brug.   Du  vil høre en stemmeprompt,  "Dit  headset  
er  parret".. 

6. Hvis Parring processen er ikke afsluttet inden for tre minutter den 
tid, hvor SC1 (SC1) Vil vende tilbage til stand-by Tilstand. 

5.2 Anden   mobiltelefon  Parring  -  Anden  
mobiltelefon, GPS og  SR10 

Typiske    Bluetooth-headsets    kan  kun oprette forbindelse  til  én  
Bluetooth-enhed,  men  en  anden    mobiltelefonparring   gør det 
muligt for headsettet at oprette forbindelse  til   en  anden  Bluetooth-
enhed,  f.eks.    MP3  eller  Sena  SR10, Bluetooth-adapteren.   

1.    Hvis du vil angive stemmekonfigurationsmenuen,  skal du 

trykke på knappen  (+) eller (-) knappen nede og holde den 

nede i 10  sekunder, indtil   du  hører  stemmeprompten      
"Konfigurationsmenu".. “Configuration 

2. Tryk på  knappen  (+),  indtil  du  hører  en  stemmeprompt,  
"Anden     phone  mobiltelefonparring".. 

3. Søg  efter Bluetooth-enheder    på  din  mobiltelefon.   Vælg    
SC1 på  listen over de enheder,  der  blev fundet på 
mobiltelefonen.  mobile   

4. Angiv 0000  for pinkoden.   Nogle mobiltelefoner  beder muligvis 
ikke om  pinkoden. 

5.   Mobiltelefonen  bekræfter,   at parringen    er  fuldført,    og at 

SC1 er klar til brug. Du  vil høre en stemmeprompt,  "Dit  headset  
er  parret".. 

Bemærk: 
1. Hvis en Bluetooth-forbindelse mellem headsettet og en mobiltelefon 

afbrydes, skal du trykke på knappen (+)  i 3 sekunder, indtil du hører et enkelt 
højt tonebip for at genoprette Bluetooth-forbindelsen  med det samme. 

2  H i  Bl t th f bi d l  ll  h d tt t   di f ill  fb d  
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5.3 Avanceret Selektiv Parring - A2dp Stereo 
Eller Håndfri 

 for Når du  bruger  en  smartphone, kan  det nogle gange være 
nødvendigt at   vælge   kun  SC1   til  A2DP-stereomusik      eller til    
mobiltelefonuden.   Disse  instruktioner  er  til    erfarne  brugere,  der  
ønsker at parre  SC1  til  deres  smartphones  med  kun  én  selektiv  
profil:  A2DP til stereomusik    af HFP  til  telefonopkald.   
Hvis du  tidligere  har  parret  en      mobiltelefon  med    SC1,  skal  du  
rydde  den  tidligere  parringsliste    på  begge  enheder:    
mobiltelefonen  og  SC1.   Hvis du vil  rydde        parringslisten    på  SC1, 
skal du  nulstille    fabrikken  eller  følge  den  parringsliste,    der er 
beskrevet  i  afsnit  14.1.10,  "Factory  Reset"      eller  14.1.7,  "Slet  alle 
oplysninger om Bluetooth-parring".  .   Hvis du vil  rydde  parringslisten    
på mobiltelefonen,  skal du se     mobiltelefonens manual.   For  de 
fleste smartphones skal  du slette    SC1  fra    listen over    Bluetooth-
enheder i indstillingsmenuen.   settings 

Bemærk: 
1. Hvis du har to A2DP-lydenheder tilsluttet dit headset,  afbryder lyden fra den 

ene enhed lyden fra den anden enhed. For eksempel, hvis du spiller musik fra 

den primære mobiltelefon, så  kan det blive afbrudt ved at spille 
musik from den sekundære mobiltelefon ogvice versa. 

2. Du (Du) er til på brug en motorcykel specifik GPS, som sender sving-for-sving 
stemme  dagens e-tid  til-s.  headsettet  Via  Bluetooth.   De fleste  GPS-
systemer  til-s.  biler har ikke denne  funktion. 

3. Sena  SR10  er  en  Bluetooth  tovejsradioadapter    til    
gruppekommunikation  og  bruger  håndfri  profil. Den  indgående  lyd  fra  
to-vejs  radio  via  SR10 høres i baggrunden, mens der en samtaleanlæg 
samtale eller en mobiltelefon  opkald.   

4. GPS-navigation eller en radar-detektor kunne tilsluttes SR10 med ledning.  
The  GPS stemme    instruktion  eller    radar  detektor  alarm   høres  også    
i background viaSR10 samtidig have en samtaleanlæg samtale eller et 

telefonopkald. Se brugervejledningen til SR10 for  at få flere oplysninger. 

engelsk 
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5.3.1 Kun A2DP Stereo Musik 

1.    Hvis du vil angive stemmekonfigurationsmenuen,  skal du 

trykke på knappen  (+) eller (-) knappen nede og holde den 

nede i 10  sekunder, indtil   du  hører  stemmeprompten      
"Konfigurationsmenu".. “Configuration 

2. Tryk på knappen (+),  indtil du  hører  stemmeprompten 
"Medieselektiv  selective  parring"..   

3. Søg  efter Bluetooth-enheder    på  din  smartphone. Vælg    SC1 
på listen  over    enheder,  der er registreret på telefonen.   

4. Angiv 0000  for pinkoden.   Nogle mobiltelefoner  beder muligvis 
ikke om  pinkoden. 

5.3.2 HFP kun til telefonopkald   

1.    Hvis du vil angive stemmekonfigurationsmenuen,  skal du 

trykke på knappen  (+) eller (-) knappen nede og holde den 

nede i 10  sekunder, indtil   du  hører  stemmeprompten      
"Konfigurationsmenu".. “Configuration 

2. Tryk på knappen (+),  indtil du  hører  stemmeprompten "Vælg    
selective  telefon".. 

3. Søg  efter Bluetooth-enheder    på  din  smartphone. Vælg    SC1 
på listen  over    enheder,  der er registreret på telefonen.   

4. Angiv 0000  for pinkoden.   Nogle mobiltelefoner  beder muligvis ikke 
om  pinkoden. 
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6 MOBILTELEFON,  GPS,  SR10  

 

6.1 At foretage og besvare mobiltelefonopkald 

1. Når du   har   et  indgående  opkald, skal du trykke på  
knappen  (+) for at  besvare  opkaldet. 

2. Du kan  også  besvare  det  indgående  opkald  ved  højlydt 
at tale et hvilket som helst ord efter  eget  valg,  hvis  
Voice  Activated  Phone  Answering  (VOX  Phone)  er  
aktiveret, medmindre du har  forbindelse  til  samtaleanlæg. 

3. Hvis du vil afslutte et  opkald, skal du  trykke på knappen 
(+)  i 2  sekunder,  indtil du  hører et enkelt bip i mellemtone,  
eller vente         på,  at den kaldte person afslutter  
opkaldet.   

4. Hvis du vil   afvise  et opkald, skal du trykke på  knappen    (+)  
i is  2  sekunder,    indtil  du  hører  et  bip, mens  telefonen  
ringer. 

5. Der er flere måder at foretage et telefonopkald  på: 
- Indtast numre  på  mobiltelefonens tastatur, og foretag et  

opkald.   Derefter overføres     opkaldet  automatisk  til 
headsettet.  headset. 

-  your   I standbytilstand    skal du trykke på knappen (+)  i  3  
sekunder  for  at  aktivere mobiltelefonens        stemmeopkald.   
Til  dette formål   skal stemmeopkaldsfunktionen    være  
tilgængelig  på mobiltelefonen.  mobile phone.    Se  din 
mobiltelefon manual  for  yderligere  instruktion. 
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6.2 Hurtigopkald (kun SC1 Avanceret) 
Du kan hurtigt foretage et telefonopkald ved hjælp af menuen til 
stemmehurtigopkald. 

1. Button   Hvis du vil gå ind i stemmens hurtigopkaldsmenu,  
skal du trykke på knappen  (+) og holde  den nede i 5     sekunder,  
og  du  vil  høre  et  enkelt bip i mellemtone  og en 
stemmeprompt, der siger  "Hurtigopkald".  . 

2. Tryk på knappen (+)  for at navigere mellem menuerne.  menus.  
Du  vil  høre  stemmemeddelelser for hvert menupunkt. each 
menu 

3. Tryk på  knappen  (-) for at  vælge  en    stemmemenu    blandt  
følgende: 

(1) Sidste nummer  genopkald (4)  Hurtigopkald  3 

(2) Hurtigopkald   1 (5)  Annuller 

(3) Hurtigopkald 2 
Bemærk: 

1. Hvis (Hvis) du (d)  har (har)  Til  dagens e-tid  dagens e-tid   dit             
Headset    og du (d) har (har)  et .  idgående opkald  fra  den (den)  
anden.  telefon  Under dagens e-tid på .  den (den)  første  telefon, 
kan du stadig ringen ringen fra den anden telefon. Jeg har 

ikke noget at gøre.  er opkaldet fra den første telefon Ⅰ  
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4. Når du har valgt  den sidste   nummergenopkaldsmenu,   vil 
du  høre  en  stemmeprompt,  "Sidste  nummer,  der ringes 

op igen"..   Tryk derefter på knappen (-)  for at ringe op til  
det  sidste  opkaldsnummer igen.       

5. Til Kalder en af de hurtigopkald tryk på (+) For at navigere 
mellem Menuer indtil du Høre en stemme prompt siger 
"Hastighed Dial (#)". Derefter tryk på (-) Knappen. 

6. Hvis du vil afslutte hurtigopkaldet  med det samme, skal du 
trykke på  knappen  (+),  indtil du  hører  en stemmeprompt 

sige  "Annuller", og trykke på  knappen (-).   Hvis du ikke 

trykker på en knap inden for  15  sekunder,  afslutter   SC1  
will  stemmens  hurtigopkaldsmenu    og  går  tilbage  til  
standbytilstand.     

 

 

Bemærk: 
1. Sørg for at blive til en brug  hurtigopkaldsfunktionen.   
2. Du (Du) skal tildele hurtigopkaldsnumre, før du bruger hurtigopkaldss (se 

afsnit  14.2. 1,  "Speed Dial (Kun SC1 Avanceret)"  ). 

engelsk 
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6.3 GPS-navigation 

6.3.1 GPS-parring 

1.    Hvis du vil angive stemmekonfigurationsmenuen,  skal du 

trykke på knappen  (+) eller (-) knappen nede og holde den 

nede i 10  sekunder, indtil   du  hører  stemmeprompten      
"Konfigurationsmenu".. “Configuration 

2. Tryk på  knappen (+),  Button  indtil  du  hører  en  stemmeprompt,  
"GPS-parring".  .   

3. Søg efter Bluetooth-enheder  på GPS-navigationen.   Vælg    SC1 

på  listen over  de  enheder, der er registreret på GPS'en. 
detected on the 

4. Angiv 0000  for pinkoden.   Nogle  GPS-navigationer    beder 
muligvis ikke om  pinkoden. 

5.   Mobiltelefonen  bekræfter,   at parringen    er  fuldført,    og at 

SC1 er klar til brug. Du  vil høre en stemmeprompt,  "Dit  headset  
er  parret".. 

6.4 Sena SR10, tovejsradioadapter     
Du kan bruge en tovejsradio og SC1 Bluetooth intercom  samtidigt  ved  
hjælp   af Sena  SR10, en Bluetooth Tovejs  radioadapter    (se    afsnit  
5.2,  "Second Mogalde Telefon Parring  -  Anden  mobiltelefon,    GPS,  
og  SR10"). Indgående  lyd  fra  to-vejs  way  radio  vil    ikke  afbryde 
en samtaleanlæg  samtale,    men    høres  i  baggrunden.   Dette  er  
nyttigt, når du har en samtale  med  en  passager  på  bagsædet  og 
bruge en to-vejs radio til  gruppekommunikation  med andre 
motorcyklister. other motorcycle 
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Bemærk: 
Dagens e-) Lyd  Multitasking  er  aktiveret.  der er noget, der  du (d)  parrer  
din  GPS-enhed    Via  Gps  Parring, vil dens in de sig selv, men vil overlejre med  
dem. 
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7 STEREOMUSIK    

 

7.1 Bluetooth-stereomusik 
Bluetooth-lydenheden  skal parres  med  SC1 ved at følge  de  
procedurer  "Mobiltelefonparring  - mobiltelefon, Bluetooth-
stereoenhed", der er beskrevet  i  afsnit  5.1.   SC1  understøtter  
aVRCPhe  (Audio/  Video Remote Control Profile), så hvis din 
Bluetooth-lydenhed    også understøtter  AVRCP, kan du bruge SC1 til 
at fjernstyre  musikafspilning.   Ikke  alene  kan  du  justere  lydstyrken,    
men  du  kan  også  bruge  funktioner    som  afspilning,  pause,  næste  
spor  og  forrige  spor. 

1. Hvis du vil afspille  eller sætte musik på    pause,   skal du trykke 

på  knappen (+)  i  1  sekund,  indtil du hører  et  dobbelt  bip. 

2. Hvis du vil justere  lydstyrken, skal du trykke på knappen (+)  eller  
knappen (-). 

3. Hvis du vil spore fremad eller spore tilbage, skal du trykke på 

knappen      (+)    eller knappen (-) og holde den nede i     2 
sekunder,    indtil  du  hører  et  enkelt bip i mellemtone.   

7.2 Musikdeling (kun SC1 Avanceret) 
Du kan starte dele musik med et samtaleanlæg ven ved hjælp af 
Bluetooth Stereo Musik Under a Tovejs Intercom Samtale (venligst 
Henvise Til Afsnit 8.2, "Tovejs Intercom"). Hvornår Du Opsige Musik 
Deling du kan gå Tilbage til samtaleanlægget Samtale. Til starte eller 
afslutte deling af musik, tryk på (+) Knap til 1 sekund under En Intercom 
Samtale indtil du Høre A Dobbelt Bip. Til spore fremad eller spore 
tilbage, Tryk Og Holde den tid, hvor (+) Knappen Eller den tid, hvor (-) 
Knappen For 2 Sekunder. 

 

 

Bemærk: 

1. Både du (d)  og  din  samtaleanlæg  ven  Kan  fjernstyre    musikafspilning    
såsom spore frem og spore  tilbage. 

2. Musikdeling    enstopper  dagens e-    du (d)  bruger    din  mobiltelefon 

(mobiltelefon)    eller dagens e-avis til GPS-instruktioner.   

3. Når Audio  Multitasking  er aktiveret, vil musikdeling ikke     
   d           l tt  til 

   

engelsk 
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8 INTERCOM  

 
Til Indtast den tid, hvor Intercom Parring Tilstand Kalder Intercom 
Venner Eller Starte gruppe samtaleanlæg, Du Skal Indtast den tid, hvor 
Intercom Menuen Af Trykker den tid, hvor (-) Knappen For 1 Anden. 
Hvis Du Udføre Nogen Handling I den tid, hvor Intercom Menuen du 
automatisk vil forlade Menuen. 

8.1 Intercom-parring 

8.1.1 Parring med  andre  SC1-headset  til   
samtale samtale med samtaleanlæg 

SC1 kan parres med op til tre andre headsets til Bluetooth intercom-
samtale. 

1. Tænd  for de  to  SC1-headset    (A  og  B),  som  du    gerne vil    
parre  med hinanden.   

2. Tryk på knappen     (-)    i  1  sekund  på  begge  enheder  for  at 
gå ind i samtaleanlæggets  menu. 

3. Tryk  én  gang på knappen  (+)  på begge  enheder, og du  vil 

høre  et  enkelt bip i mellemtone  og  stemmeprompten      
"Intercom-parring".  .   

Intercom-funktioner Knaphandling 

Menuen Indtast samtalesamtale Tryk på knappen (-) i 1 sekund 

- Gå ind i intercom-parringstilstand Tryk på knappen (+) 

- Ring første samtaleanlæg ven Tryk på knappen (-) 

- Ring til anden samtaleanlæg ven Dobbelttryk på knappen (-) 

- Ring til tredje samtaleanlæg ven Tredobbelt tryk på knappen (-) 

- Start Gruppe Intercom Tryk på knappen (-) i 1 sekund 

- Afslut intercom-menuen Tryk på knappen (+) i 3 sekunder 
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4. Du skal blot trykke på  (+)  knappen for et af de to  headset  A 

eller B og      vente,  indtil  led'erne på  begge headset bliver  til   
blå,  og  intercom-forbindelsen    automatisk etableres.   De to 
SC1  headset  A og  B  er  parret  med  hinanden    til  
samtalesamtale.   Hvis   parringsprocessen  ikke fuldføres inden 
for et minut, vender SC1'en    tilbage til  standby-tilstand.   

6. Intercom-parringskøen er 'Last-Come, First-Served  '. Hvis et 
headset har flere parrede headset til samtaleanlæg, indstilles det 
sidst parrede headset som  første samtaleanlægsven. Den 
tidligere samtaleanlæg ven bliver  anden intercom ven,og  tredje 
intercom ven.. 

A 

 
 

D 
 
 
 
 

C 

 
 

Parring af A 
og B 

 
 

8.1.2 Parring med  andre  Sena  Headset-modeller   til 
samtale samtale med samtaleanlæg   

SC1  kan   parres    med  alle  andre  Sena  headset  modeller  såsom   
SC10U  til  samtalesamtale.   Følg    den  samme  procedure  som 
ovenfor for at  parre med disse headset modeller. 

5. Du  kan  foretage  anden  parring  mellem  headsets  A  og  C  og mellem 
headsets  A  og  D  ved at følge  samme    procedure  som  ovenfor. 

 

Ikke e: 
For eksempel, efter parring, der er an, headset D er den første samtaleanlæg 

ven  af headset A. Headset C er den anden. samtale venanlæg af 
headset A  og headset B er den tredje  samtale venanlæg af 

  

engelsk 
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8.2 Tovejs  Intercom 

8.2.1 Start tovejs  Intercom 

Du kan starte en samtalesamtale  med  en af eventuelle samtaleanlæg  
venner  ved  at trykke på    (-)  knappen  i    samtaleanlægget  menuen. 
Tryk  på knappen  hold    (-)   i 1  sekund  for  at  gå ind i 
samtaleanlæggets menu og holde den nede.   Tryk på    knappen (-)  én  
gang  for at samtaleanlæg  med  den  første samtaleanlæg-ven,  
friend tryk to gange på  knappen (-)  for  at  samtaleanlæg  med  den 
the  anden  samtaleanlægsven,  ,  og  tryk på  (-)  knap  tre  gange  til 
samtaleanlæg    med  den  tredje  samtaleanlæg  ven.. 

8.2.2 Slutter to-vejs  Intercom 

Du kan  afslutte  en    samtalesamtale    samtalesamtale  ved  at trykke 
på knappen (-)  i  samtaleanlæggets  menu. Tryk  på knappen      (-)   i 
1  sekund  for at gå ind i samtaleanlæggets menu og holde den nede.   
Tryk på    knappen (-)  én  gang  for at  afslutte  samtaleanlægget  med  
den første  samtalesamtaleven,  friend  tryk på  knappen  (-) to gange 
for  at afslutte samtaleanlægget  med  den  anden  
samtalesamtaleven,  ,  og  tryk på  (-)  Knap  tre  gange for at afslutte 
samtaleanlæg  med  den tredje samtaleanlæg  ven. 

8.3 Three-vejs  Intercom 

8.3.1 Start tre-vejs Intercom 

Du (A)  kan  have  en  tre-vejs  konference  samtaleanlæg  med  to  
andre  SC1  venner  (B  &  C)  ved at etablere  to  intercom  forbindelser  
samtidigt. Mens  en tre-vejs konference samtaleanlæg er i gang,  
mobiltelefon    forbindelse af alle tre  deltagere  er  midlertidigt afbrudt. 
Men      så  snart  konferencen  intercom  slutter  eller  en  af   
deltagerne  forlader samtaleanlægget, alle mobiltelefoner automati 
cally  genoprette forbindelsen  til  deres  headsets. Hvis  du  har  et  
indgående        mobiltelefonopkald   under  
konferencesamtaleanlægget, skal  du afslutte    
konferencesamtaleanlægget  for  automatisk at oprette forbindelse 
igen og modtage  phone  telefonopkaldet.   

1. Du A) har brug for Til Være Parret Med To Andre Venner (B & C) 
For tre- måde konference Intercom. 

 
 
 

A) 
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Første ven anden  ven 
B)  C) 
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2. Start en samtale med  en af de to  venner  i  din samtaleanlæg 

gruppe. For  eksempel kan du  (A)  starte en samtalesamtale  
conversation  med    samtaleanlæggets  ven  (B). Eller  
samtaleanlæg  ven  (B) kan starte et samtaleanlæg opkald med  
dig  (A). 

4. Nu har du (A) og to SC1 intercom venner (B & C) har en tre-vejs 
konference samtaleanlæg. 

 
 
 

Første Ven Anden Ven 
 

 
Første ven anden  ven 

B) C) 

B) C) 8.3.2 Slutter tre-vejs Intercom 

3. Du (A)  kan  ringe til  den  anden  samtaleanlæg  ven  (C) ved  at 
dobbelttrykke på    (-)  knappen  i  samtaleanlægget  menuen, eller 
den  anden  samtaleanlæg  ven  (C)  kan  slutte sig til    
samtaleanlægget  ved  at gøre  en  samtaleanlæg  opkald  til  dig  
(A). 

 

 
Første ven anden  ven 

A) 

A) 

A) 

engelsk 
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Du kan helt opsige konferencen intercom eller bare afbryde en 
intercom forbindelse med en af dine aktive samtaleanlæg venner. 

1. Tryk på knappen (-)    i    3  sekunder,  indtil  du  hører  et  
bip,  og    hold den nede på trevejskonferencenhelt      . 
Det  afslutter  både intercom forbindelser med  (B) og  (C). 

2. Tryk eller  dobbelttryk  på  (-)  knappen  i  samtaleanlæggets  

menuen for at  afbryde  intercom-forbindelsen  med en af de 
to samtaleanlægsvenner   i overensstemmelse hermed. For  
eksempel  ved  at trykke på    (-) knappen i  samtaleanlægget  
menuen, kan du opsige samtaleanlæg  forbindelse  med  blot  
den  første  samtaleanlæg  ven  (B). Du har  dog  stadig 

B) C) 

har intercom-forbindelse med din anden samtalesamtaleven (C). 
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8.4 Firevejs Intercom 

8.4.1 Start fire-vejs Intercom 

Du kan  have  fire-vejs  konference  samtaleanlæg  med  tre  andre  
SC1 brugere ved at tilføje en mere intercom  deltager til de tre-vejs 
samtaleanlæg. Mens  du har en tre-vejs samtaleanlæg som ovenfor i  
afsnit  8.3,  "Tre-vejs  Intercom",,  en  ny  deltager  (D),  der  er  en  
samtaleanlæg  ven af din samtaleanlæg  ven  (C), kan deltage i  
konferencen samtaleanlæg ved at gøre  en  samtaleanlæg  opkald  til  
din  samtaleanlæg  ven  (C). Bemærk,    at  i  dette tilfælde er den nye  
deltager  (D) en samtalesamtaleven    med (C), ikke af dig  (A). 

8.4.2 Slutter fire-vejs  Intercom 

Som det samme  i    tilfælde  af  tre-vejs  samtaleanlæg,  kan  du  helt  
komme  ud af fire-vejs konference samtaleanlæg eller bare afbryde  en  
enkelt  intercom-forbindelse.   

1. Tryk på   knappen (-) i 3 sekunder,  indtil du  hører  et  bip,  og 

hold den nede. Det afslutter    intercom  forbindelser  mellem  dig  
(A),  og  dine  samtaleanlæg  venner 
(B) og (C). 

2. Tryk  eller  dobbelttryk  på  (-)  knappen  i  samtaleanlæggets  
menuen for at  afbryde  intercom-forbindelsen    med  en  af  de  
to  samtaleanlægsvenner   i overensstemmelse hermed. Men  når  
du  afbryder  den  anden  ven  (C) ved at dobbelttrykke på    (-)  
knappen  i  samtaleanlæggets  menuen,  vil  du  også blive  afbrudt 

med den tredje  deltager  (D).    well. Dette  skyldes,  at  den  
tredje  deltager  (D)  er  forbundet  med  dig via den anden ven  
(C). 

 

 
 

8.5 Teamsignal (kun SC1 Avanceret) 
Du kan søge efter dit hold ved at sende et holdsignal.   Hvis der er en 
holdkammerat inden for    signalområdet,  vil  du  høre  en      klokkelyd. 
Tryk  på  knappen (+)  og knappen (-) for at  sende et holdsignal. a team 

Bemærk: 
Til 19. Headset  er  dagens e-tid  Under  flere vej  samtaleanlæg. Med  forskellige  
signaler, der hinanden, intercom afstand multi-vejs samtaleanlæg er relativt 
kortere end to-vejs  samtaleanlæg. 
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1. Når du  har  et  indgående  mobiltelefonopkald      under  en  
samtalesamtalesamtale,  conversation,  vil  du  høre  en  ringetone.   
Du  kan  vælge,  om du vil 
1) besvare           mobiltelefonopkald    og  stoppe  samtaleanlæg  
samtale,  eller  2)  afvise    telefonopkald  og  ophold  på  
samtaleanlæg  samtale. 

1) Hvis du  vil besvare telefonopkaldet   og stoppe 

samtalesamtalen,   skal du trykke på  knappen  (+).  The  VOX  
Phone-funktionen  virker      ikke,   hvis du  har  forbindelse  
til samtaleanlægget. Når  du  lægger  op  til  telefonopkaldet, 

vil samtaleanlægget  automatisk  blive  genoprettet. 

2) Hvis du vil   afvise    telefonopkaldet    og  blive  på  
samtaleanlæggets samtaleemne, skal du trykke på (+) 

knappen i 2   sekunder, indtil du  hører  et  bip.   

I modsætning til andre motorcykel Bluetooth headsets,  dette  
forhindrer en  bruger  fra  at blive  droppet  ud  af  en  samtaleanlæg  

samtale  ved  en  indgående  mobilopkald. mobile 

9    
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2. Når du har et  indgående  samtaleanlæg  under  et    
mobiltelefonopkald, vil du  høre  4  høje  tonet  bip, advare 

dig om, at der  er  et  indgående  samtaleanlæg  opkald.   Du  
vil også høre en stemme prompt,  "Intercom anmodet om". 

I  dette tilfælde tilsidesætter    samtaleanlæggets  opkald  
ikke  mobilopkaldet, fordi  samtaleanlægget har lavere  
prioritet  end  mobilopkald. Du  er nødt til at  hænge  op 

mobiltelefonen  opkald til at foretage  eller modtage et 
samtaleanlæg  opkald. 

3. Du kan have en trevejskonference Telefonopkald Af Tilføje En 
Intercom Ven Til den tid, hvor Mobile Telefon Samtale. Under 
a Mobile telefonsamtale, tryk på (-) Knappen I 
samtaleanlægget Menuen at invitere en af samtaleanlægget 
Venner til Mobiltelefon Linje. Til Afbryde samtaleanlægget 
eller Telefonopkald Du Skal vente på den tid, hvor Andre 
Opkalds Til Hænge Op eller afslutte samtaleanlægget 
Samtale. 

engelsk 
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10 GRUPPE INTERCOM  
 

Group Intercom giver dig mulighed for øjeblikkeligt at oprette en multi-
way konference samtaleanlæg med tre andre senest parrede headsets. 

1. Gå gennem  intercom  parring  med  op  til  tre  headsets,  du  vil 
have Group Intercom  med. 

2. Tryk på og hold  (-) knappen nede i 1 sekund i  samtaleanlæggets  
menu  for  at  starte  Group Intercom. LED'en    blinker  blåt  og  
rødt  samtidigt, og du vil høre en stemmeprompt,  "Group 
intercom".. 

3. Hvis du vil afslutte Group Intercom, skal du trykke på knappen (-)  
i 3  sekunder  under  Group Intercom. Du  vil høre en stemme 
prompt,  "Group intercom  afsluttet".. 

11 UNIVERSELINTERCOM  
 

Du kan føre en samtale med  ikke-Sena Bluetooth-headset ved  hjælp 
af    Universal  Intercom-funktionen.   Ikke-Sena Bluetooth-headset 
kan    tilsluttes    Sena  Bluetooth-headsettet,    hvis de  understøtter   
Bluetooth-håndfri  profil    (HFP).   Arbejdsafstanden kan  variere  The    
afhængigt af ydeevnen  af  Bluetooth-headsettet,      som det  er    
tilsluttet.   Generelt  er  det  kortere  end  normalt  intercom  afstand,  
da  det  bruger    Bluetooth  Håndfri  profil.  The  Universal  Intercom 
påvirker  både    telefonopkald    forbindelse  og    multipoint-
forbindelse  (for det meste bruges til  GPS-forbindelser    til ryttere). 
Du  kan ikke bruge en   multipunktsforbindelsesenhed,      mens  du    
bruger  Universal  Intercom i  tilfælde  som  nedenfor. 

 

 

Bemærk: 
Group Intercom understøtter kun SC1, SC10U, 10Upad, 10U, 10C, 10R, 10S, 20S 
og Tufftalk. Andre headset vil blive udelukket fra Group Intercom. 
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1. Hvis et ikke-Sena-headset  ikke  understøtter  en  
multipunktforbindelse, kan det  ikke bruge en  
telefonopkaldsforbindelse, mens du bruger    Universal  Intercom. 

2. Med hensyn til  Sena  headsets påvirker    Universal  Intercom      
multipunktforbindelsen. 

3. Hvis ikke-Sena-headset  (allerede parret som  Universal  Intercom  
med  Sena)  er      slået til,    deaktiveres  multipunktforbindelsen    
automatisk.  deactivated. Og  det  ikke-Sena  headset  forbindes  
automatisk   til  Sena headsettet som     universalintercom. Så 
du  kan ikke  bruge  multipoint-forbindelsesenheder som  GPS,  
mens  et  ikke-Sena-headset    er  tændt.   

4. Selvom  du  frakobler  ikke-Sena-headsettet    som  et  Universal  
Intercom,    gendanner  det      ikke  automatisk  
multipunktforbindelsen.   Hvis du vil  gendanne  
multipunktforbindelsen, skal du  først slukke   for  ikke-Sena-

headsettet,    derefter  prøve at oprette forbindelse  til  
multipunktenheden manuelt  fra  enhedens  skærm  eller   blot  
genstarte  enheden,  så  den    automatisk til  Sena-headsettet.  
Sena   

11.1 Universel intercom-parring 
Den SC1 (SC1) Cna Være Parret Med ikke-Sena Bluetooth Headsets For 
Bluetooth Intercom Samtale. Du Cna Par den SC1 med kun En ikke-
Sena Bluetooth Headset så hvis du par med en anden bluetooth-
headset, der ikke er Sena Bluetooth den foregående parringvil Være 
Fjernet. 

1. Tænd for SC1  og  et Bluetooth-headset, der ikke er   sena      
Bluetooth-headset, som  du  vil  parre  med. 

2. Tryk på   knappen (+) eller knappen (-)  i 10 sekunder for at 
holde knappen (+) nede i 10  sekunder for at gå ind i 

konfigurationsmenuen.  menu.  Tryk  på knappen (+), indtil du  
hører en stemmeprompt,  "Universal  intercom  pairing".. a voice 
Tryk på  the  (-)  knappen for at gå ind  i  Universal  Intercom  
Pairing  mode  og  den  blå  LED   blinker  hurtigt,  og  du  vil  høre  
flere  bip.  Please  Se    afsnit  14.1.9,  "Universal  Intercom  
Pairing"  for  flere  detaljer. 

3. Udfør den   handling, der kræves til  håndfri parring  på  ikke-
Sena    Bluetooth-headsettet  (se brugervejledningen til    de  
headset, du vil   bruge). SC1  parres automatisk med  et  ikke-

Sena Bluetooth-headset,      når  de hver især er  i  
parringstilstand.   

engelsk 
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11.2 Tovejs Universal  Intercom 
Du kan starte Universal Intercom-forbindelsen med ikke-Sena 
Bluetooth-headset ved hjælp af den samme intercom-
forbindelsesmetode som mellem andre Sena-headsets. I 
samtaleanlægget menuen, kan du enkelt trykke på (-) Knappen for at 
begynde en samtaleanlæg samtale med den første samtaleanlæg ven,  
dobbelt tryk med den anden samtaleanlæg ven, og tredobbelt tryk med 
den tredje samtaleanlæg ven. 

Ikke-Sena   Bluetooth-headset  spår  muligvis  Universal  Intercom-
forbindelsen    ved  at aktivere  stemmeopkalderen    eller  bruge  
genopkaldshandlingen. Du  kan også afbryde  the      forbindelsen  ved  
at bruge  handlingen til at  afslutte  et  opkald  (se  brugervejledningen    
til  headsets  til stemmeopkald,  genopkald  og afslutning af  et  
opkald). 

11.3 Trevejs Universal Intercom 
Du kan oprette en trevejs  Universal  Intercom-forbindelse    med  to 
SC1'er  og  et  Bluetooth-headset, der ikke er sena  Bluetooth.   Hvis    
intercom-forbindelsen   oprettes, kan alle headset, der er tilsluttet, ikke  
bruge      mobiltelefonfunktionen,    da forbindelsen mellem headsettet  
og  telefonen  afbrydes      midlertidigt. Hvis du  afbryder     
samtaleanlæggets  opkald,  oprettes    mobiltelefonforbindelsen  
automatisk mobile  igen,  så    du  kan  bruge en  mobiltelefonfunktion.   

1. Du (A)  skal    parres    med  et  ikke-Sena  Bluetooth-headset   
(B) og et andet SC1-headset (C) for trevejskonferencens 
samtaleanlæg. 

 
 
 
 

B)  C) 

A) 
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2. Start en samtalesamtale med et Bluetooth-headset, der ikke er 
sena-  Bluetooth   
(B) i din samtaleanlægsgruppe. For Eksempel Du A) kan begynde 
at En Intercom Samtale Med ikke-Sena Bluetooth Headset (B). 
Den ikke-Sena Bluetooth Headset B) kan Også starte et 
samtaleanlæg Kalder Med Du (A). 

4. Nu har du (A), ikke-Sena Bluetooth headset (B), og den anden SC1 
(C) har en trevejskonference Intercom. 

 
 
 

 
B)  C) 

 
3. Den anden SC1 (C) kan slutte sig til samtaleanlægget ved at 

foretage et samtaleanlæg opkald til dig (A). 
 

 
B)  C) 

B)  C) 

 
5. Du kan afbryde trevejs Universal Intercom ved at trykke på og holde (-) 

knappen nede i 3 sekunder. 
 

11.4 Firevejs Universal Intercom 
Du kan  lave  en  fire-vejs  Universal  Intercom  forbindelse  med  et  
par  of  forskellige  konfigurationer,  1)  tre  SC1s  og  en  ikke-Sena 
Bluetooth headset  eller  2)  to  SC1s  og  to  ikke-Sena  Bluetooth 
headsets. 

Du kan have et  par  andre Firevejs  Universal  Intercom-
konfigurationer,  1)  dit  headset  (A),  et  ikke-Sena  Bluetooth-
headset    (B), et andet  SC1 (C) og et  ikke-Sena  Bluetooth-headset    
(D),  2) dit headset  (A), et  Bluetooth-headset, der ikke er  Bluetooth  

A) 

A) 

A) 

engelsk 
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headset  (B) og to andre SC1-headset  headsets  (C  og  D).. Du  
kan  gøre  fire-vejs    Universal  Intercom  opkald  på  samme 
måde som en  normal  fire-vejs intercom  opkald. 
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11.4.1 Fire-way Universal Intercom sag  1 

To SC1  headset  (A  og  C)  og  to  ikke-Sena Bluetooth headset  (B   
og  D). 

1. Du (A) kan starte et samtaleanlæg samtale med den tid, hvor 
ikke-Sena Bluetooth Headset (B). 

 

 
C) 

 

 
B)  (D) 

 
2. Den anden SC1 (C) kan slutte sig til  samtaleanlægget ved at 

foretage  et samtaleanlæg  opkald  til dig  (A). 
 

  
B)  (D) 

3. Det   ikke-Sena Bluetooth-headset      (D) kan  deltage i  
konferencesamtaleanlægget ved at foretage  et samtaleanlæg  til 
SC1  (C). 

 

  
(A) C) 

 
 
 

 
(B) (D) 

 
4. Nu er to SC1-headset   (A & C) og to  Ikke-Sena Bluetooth-

headset  (B & D)  forbundet med det firevejs  Universal  
Intercom. 

 

  
(A) C) 

 
 
 
 

(B) (D) 

 
Du kan  afbryde  en  fire-vejs  Universal  Intercom ved hjælp af    
samme  måde som  du  gør  i  en  normal  fire-vejs  samtaleanlæg. Der 

A) C) 

A) 
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henvises    til  punkt  8.4.2,  "Ending  Four-way  Intercom".. 
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11.4.2 Firevejs Universal Intercom sag 2 

Tre SC1  headset  (A,  C  og  D)  og  et  Bluetooth-headset, der ikke 
er Sena  Bluetooth   (B). Proceduren   er den  samme  som  sag  1, 
der er  beskrevet  i  punkt  11.4.1. 

 

  
(A) C) 

 
 
 
 

(B) (D) 

 
12 FM-RADIO  

 
FM Radio understøttes kun af SC1 Advanced. 

 
12.1 FM-radio til og fra 
Hvis du vil tænde  for FM-radioen, skal du trykke på  (-)  knappen i 5  
sekunder,  indtil  du hører  en  dobbelt  biplyd  midt i tonet.   Du  vil  
derefter  høre  en  stemmeprompt,  "FM  on"..   Hvis du vil    slukke  for  
FM-radioen,   skal du trykke på  (-)  knappen  i  5  sekunder,  indtil du  
hører  en stemmeprompt,  "FM off"..    Når  du slukker for den,  husker    
SC1  den  sidste  stationsfrekvens. Når   du slukker for  den,  afspilles 
den  sidste  stationsfrekvens.   

 
12.2 Søg frekvenser 
Hvis du vil søge på den næste radiostation, skal du trykke på knappen 
(+)    nede og  holde  den nede i 1  sekund. 

 
12.3 Forudindstillede stationer 
Du kan lytte til forudindstillede stationer, mens du lytter til FM-radioen. 
Tryk på knappen (+) i 3 sekunder for at gå opad til din næste gemte 
forudindstillede station. 

engelsk 
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12.4 FM-deling 
Du kan lytte til radioen  under  samtaleanlægget.  conversation.  Hvis 
du vil  starte      FM-deling,    skal du trykke på knappen  (-) og holde 
den nede i 5  sekunder under  samtalesamtalen.   Under  FM-deling  
kan du flytte til den  næste  forudindstillede station, og du eller din  ven  
på samtaleanlægget kan  ændre  frekvenser. Hvis  en af personerne 
ændrer  frekvensen,    lytter den anden til  den  samme  frekvens. Hvis 
du vil  afslutte  FM-deling,   skal du trykke på knappen (-)  og  holde  
den nede i 5  sekunder eller afslutte samtaleanlæggets  opkald. 

12.5 Valg af område 
Du kan vælge det korrekte FM-frekvensområde i Enhedshåndtering. 
Med områdeindstillingen kan du optimere søgefunktionen for at undgå 
unødvendige frekvensområder. 

 

Region Frekvensområde Trin 

Verdensomspænd
ende 

76.0 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz 

Americas 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 

 

Bemærk: 

1. Du (Du) Kan  dagens e-avis  FM-stationer    på .  forudfor,  dagens e-tid du 
(d) bruger  FM-radio.   Tilslut (Tilslut)    SC1 til din pc, og alle 

enhedshåndteringsmaterialer. Det giver dig dig mulighed for at se op til 10 
FM-station frekvensforudindstillinger på SC1s indstilling.  Du (Du)  kan udføre 
den samme funktion ved hjælp af Smartphone-appen.   

2  Du (Du) Kan  stadig (stadig)  besvares ikke   et   indgående  dagens e tid    
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Bemærk: 
1. FM-delings, hvis headsettet starter en intercom-konference med flere veje. 

2. Når Audio Multitasking er aktiveret, vil FM-deling ikke fungere, hvis der 
foretages et samtaleanlæg, mens du lytter til FM-

di  
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13 FUNKTIONSPRIORITET    
 

SC1  opererer  i  følgende      rækkefølge:   

(højest)  Mobiltelefon    
Intercom /  FM-

deling 

Deling af musik via Bluetooth-

stereomusik til stereomusik via 

Bluetooth-stereomusik 

(laveste)  FM-radio   

En funktion med lavere prioritet afbrydes altid af en funktion med 
højere prioritet. 

14 KONFIGURATIONSINDSTILLING    
 

14.1 Konfiguration af headset Indstilling 
Du kan  indstille    konfigurationen af SC1 ved hjælp   af    den      
stemmemenuinstruktion, der er beskrevet  nedenfor. 

1. Hvis du vil gå    ind i stemmekonfigurationsmenuen, skal du trykke 
på knappen (+) eller (-) knappen nede og holde den nede i 
10  sekunder, indtil LED'en viser  konstant    blå,  og du hører 
tonede    dobbelte bip. Du  vil også høre en stemmeprompt,  
"Konfigurationsmenu".ation  . 

2. Tryk på knappen (+)  for at navigere mellem menuerne.  menus.  
Du  vil  høre  stemmemeddelelser for hvert menupunkt  som  
nedenfor. 

3. Du kan  aktivere/deaktivere  en  funktion  eller  udføre  en  
kommando  ved  at trykke på    knappen (-). 

4. Hvis der ikke trykkes på en knap inden for  10  sekunder,  afslutter  
SC1    konfigurationen  og går  tilbage  til  standbytilstand.   

5. Hvis du  vil    afslutte      konfigurationen   med det samme,  skal 

du trykke på knappen (+), indtil du  hører  en stemmeprompt,  

Bemærk: 
Hvis du vælger musik som prioritet for lydkilden, prioritetsdet som nedenfor: 

(højest)  Bluetooth-stereomusik 
til mobiltelefon 

Intercom/FM-deling   
Deling af musik via Bluetooth-stereomusik 

(laveste)  FM-radio   

engelsk 
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"Afslut  konfiguration",og trykke på  knappen (-).   
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14.1.1 Intercom-parring (SC1 Avanceret kun) 
 
 
 
 
 

Trykke 

Hvis du vil skifte  til   intercom-parringstilstand, skal du trykke       på  
knappen (+),    indtil  du  hører en stemmeprompt,  "Intercom-parring".  
pairing”  Tryk derefter på  knappen (-)  for at skifte til intercom-
parringstilstand.      Når  to headset er  i         intercom-parringstilstand,  
mode,  skal du trykke på  (+)  knappen for  et      af    de  to  headsets,  
og  snart  oprettes intercom-forbindelsen    automatisk.    The  
Headsettet  afsluttes  fra konfigurationsmenuen.   

14.1.2 Mobiltelefon Parring 
 

Stemmebesked "Telefonparring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Til Gå I Mobile Telefon Parring Tilstand Tryk den tid, hvor (+) Knappen 
Indtil Du Høre den tid, hvor Stemme Prompten "Telefon parring". Vær 
så venlig Henvise Til Afsnit 5.1, "Mobil Telefon Parring - Mobile Telefon 
Bluetooth Stereo Enhed" For Detaljer På mobiltelefon parring. Hvis du 
trykker på (+) knap, kan du afslutte fra den tid, hvor telefonparring 
Tilstand. 

 
 

* Kun SC1 Avanceret 

Stemmebesked 
(Stemmebesked) 

"Intercom parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen (Nielsen) 

 

Telefonparring 

 

Afslut konfiguration 

Nulstilling af fabriks 

Universel intercom-parring 

Parring af fjernbetjening 

Slet alle parringser 

Medie-selektiv parring 

Telefon selektiv parring 

GPS-parring 

Anden mobiltelefon parring 

Intercom parring * 
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14.1.3 Anden mobiltelefon parring 
 

Stemmebesked "Anden mobiltelefon parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Hvis du vil gå  i    anden    mobiltelefonparringstilstand,    skal du trykke 

på  knappen  (+),    indtil  du  hører  stemmeprompten "Parring med 
anden          mobiltelefon"..   Se  afsnit  5.2,  "Second Phone Pairing  
-  Second  Mobiltelefon,   GPS og SR10"  for at få flere oplysninger 
om pardannelse i den anden mobiltelefon. Hvis  du trykker på 

knappen (+),  kan du afslutte den anden     
mobiltelefonparringstilstand.   

14.1.4 GPS-parring 
 

Stemmebesked "GPS-parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Hvis du vil gå  i   GPS-parringstilstand, skal du trykke       på  
knappen (+),    indtil  du  hører stemmeprompten       "GPS-parring"..  
Please  Se    afsnit  6.3,  "GPS Navigation"   for at få flere 
oplysninger om GPS-parring.   

14.1.5 Selektiv parring af telefon 
 

Stemmebesked "Telefon selektiv parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Til gå ind i telefon selektiv parring tilstand, skal du trykke på (+) Knap 
indtil du hører stemmeprompten "Telefon selektiv parring". Vær så 
venlig henvise til Afsnit 5.3.2, "HFP For Telefon Kalder Kun" For 
Detaljer På Telefon selektiv parring. Hvis Du Tryk den tid, hvor (+) 
Knappen Du Cna Afslutte Fra den tid, hvor Telefon selektiv parring 
Tilstand. 

14.1.6 Media selektiv parring 
 

Stemmebesked "Media selektiv parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Hvis du vil gå ind i  medieselektiv parringstilstand,  skal du trykke på 
knappen (+),  indtil  du hører  stemmeprompten  "Medieselektiv 
parring".  Se  punkt  5.3. 1,  "A2DP  Stereo  Music  Only"  for  detaljer  
om  medier selektiv parring. Hvis  du  trykker  på  knappen  (+),  kan  
du  afslutte      medieselektiv  parringstilstand.   

engelsk 
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14.1.7 Slet alle oplysninger om Bluetooth-parring 
 

Stemmebesked "Slet alle parringer" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Udføre Tryk på knappen (-) 

Hvis du vil slette  alle   Bluetooth-parringsoplysninger        for  SC1,  skal 
du trykke på  knappen    (+), indtil du  hører en stemmeprompt,  "Slet 
alle  parringer" og trykke på knappen (-)  for at  bekræfte. 

14.1.8 Parring af fjernbetjening 
 

Stemmebesked "Parring af fjernbetjening" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Udføre Tryk på knappen (-) 

Hvis du vil gå i   parringstilstand  for    fjernbetjening, skal du trykke   på  
knappen  (+),  indtil  du hører en stemmeprompt,  
"Fjernstyringsparring".  pairing”  Tryk derefter på  knappen (-) for at 
gå i forbindelse med parring af  fjernbetjening.    Headsettet  afsluttes  
automatisk fra konfigurationsmenuen.   

14.1.9 Universal Intercom  Parring 
 

Stemmebesked "Universal intercom parring" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Udføre Tryk på knappen (-) 

Hvis du vil skifte  til  Universal   Intercom-parringstilstand,       skal du 
trykke på knappen  (+),  indtil  du  hører  en  stemmeprompt,  
"Universal  intercom-parring".  .    Then  Tryk derefter på   knappen (-
)    for at  skifte  til  Universal  Intercom  Pairing-tilstand.    The  
Headsettet afsluttes automatisk  fra konfigurationsmenuen.   

14.1.10 Nulstilling af fabrik 
 

Stemmebesked "Fabriksnulstilling" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Udføre Tryk på knappen (-) 

Hvis du vil   gendanne      fabriksindstillingerne   på SC1,  skal du trykke  
på  knappen  (+),  indtil  du  hører en stemmeprompt,  "Nulstilling af 
fabrik",og trykkepå knappen (-) for at bekræfte. SC1 slukker  med  en 
stemmeprompt,  "Headset  reset, goodbye".. 
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14.1.11 Menuen Afslut stemmekonfiguration 
 

Stemmebesked "Afslut konfiguration" 

Standard for fabriksbrug Nielsen 

Udføre Tryk på knappen (-) 

Hvis du vil afslutte stemmekonfigurationsmenuen og vende tilbage til 
standby-tilstand, skal du trykke på knappen (+), indtil du hører en 
stemmeprompt, "Afslut konfiguration"og trykke på knappen (-) for at 
bekræfte. 

 
14.2 Indstilling for konfiguration af software 
Du kan ændre headsettets indstillinger viaEnhedshåndtering eller 
smartphone-appen. 

14.2.1 Hurtigopkald (kun SC1 Avanceret) 

Tildel telefonnumre til hurtigopkald for at foretage et telefonopkald 
hurtigt. 

14.2.2 Prioritet for lydkilde (standard: Samtaleanlæg) 

Lydkilde Prioritet tillader det dig til Vælg den tid, hvor Prioritet Mellem 
den tid, hvor Intercom Og Musik (som Omfatter Gps App Instruktioner 
Og Besked meddelelser) fra en Smartphone. Hvis samtaleanlægget 
vælges som den tid, hvor Lyd Kilde Prioritet Din Musik Vil Være Afbrudt 
Under En Intercom Samtale. Hvis Musik Er Valgte Som den tid, hvor 
Lyd Kilde Prioritet Intercom samtaler vil blive afbrudt Mens Din Musik 
Er Hørt. 

 

 
 

14.2.3 Lydboost (standard: Deaktiver) 

Aktivering af Lydboost    øger  den  samlede  maksimale  lydstyrke. 
Deaktivering af  Lydboost    reducerer den samlede  maksimale  
lydstyrke, men  leverer  mere  afbalanceret  lyd. 

14.2.4 VOX-telefon (Standard: Aktivér) 

Hvis denne  funktion  er  aktiveret,  kan  du  besvare  indgående  opkald  
med  stemmen. Når  du  hører  en  ringetone  til  et  indgående  opkald,  
kan  du  besvare    telefonen ved at sige et ord    som  "Hej"  højt eller 
ved at blæse luft ind i  mikrofonen.  microphone. VOX-telefonen    er 
midlertidigt deaktiveret,  hvis  du  har  forbindelse til   samtaleanlægget. 
Hvis  denne  funktion er  deaktiveret,  skal du trykke på knappen (+)  
for at besvare et  indgående  opkald. 

Bemærk: 
Det er ikke noget, der er op til lydkilde, siger Hanne Støjberg. 

engelsk 
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14.2.5 VOX Intercom (Standard: Deaktiver) 

Hvis denne  funktion  er  aktiveret,  kan  du  starte  en  samtalesamtale    
med  den  sidst forbundne  samtalesamtalemed    stemmen. Når  du 
ønsker at  starte  samtaleanlæg, siger et ord    som  "Hej"  højt eller 
blæse luft ind i  mikrofonen.  microphone.  Hvis du starter en 
samtalesamtale med    stemmen,    intercom  slutter  automatisk,  når  
you  og  din  samtaleanlæg  ven  forblive tavs i    20  sekunder. Men  
hvis  du  manuelt  starter  en  samtalesamtale  conversation   ved    at 
trykke på knappen (-)  skal du afslutte    samtalesamtalen  manuelt. 
Men hvis  du  starter  samtaleanlægget med stemmen    og  slutter  det  
manuelt  ved at trykke på og  holde  (-)  knappen nede  i 3 sekunder,  
vil  du  ikke være i stand  til at  starte  samtaleanlægget med stemmen 
midlertidigt. I  dette tilfælde skal du trykke på  (-)  knappen  i  
samtaleanlægget  susat  for at genstarte samtaleanlægget. Dette  er 
for at forhindre gentagne  utilsigtede  intercom-forbindelser    ved 
stærk  vindstøj.   Når  du har genstartet    SC1,  kan  du  starte  
samtaleanlægget  med  stemmen  igen. 

14.2.6 HD-stemme (standard: Deaktiver) 

HD Voice giver dig mulighed for at  kommunikere  i  high-definition 
under  telefonopkald.   Denne  funktion  øger    kvaliteten,  så lyden    
bliver  skarp  og tydelig under telefonsamtaler. Hvis  denne funktion er  
aktiveret,  vil indgående telefonopkald afbryde    samtalesamtaler,  og  
lyd  fra  SR10  vil  ikke  blive  hørt  under  samtalesamtaler.   Tre-vejs  
conference  telefonopkald med  Intercom  deltager vil  ikke  være  
tilgængelig, hvis HD Voice er  aktiveret. 

 

 
 

14.2.7 Smart lydstyrkekontrol (standard: Deaktiver) 

Smart Volume  Control  ændrer    automatisk    højttalerlydstyrkens    
niveau    baseret  på  niveauet  af      miljøstøj. Du  kan  aktivere  den 
ved at indstille  følsomheden    over for  lav,  mellem eller    høj. Smart  
Volume  Control reagerer på  mindre  miljølyde,  efterhånden som  
følsomhedsniveauet bliver  højere.   

Bemærk: 
1. Se     producenten  af.  din  Bluetooth-enhed,    der der (der)  vil  dagens 

e-  dagens e-tid  headsettet til se, om det understøtter HD  Stemme. 

2. HD Voice er kun aktiv, når Multitasking af lyd er afaktiveret. 
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14.2.8 HD Intercom (Standard: Aktiver) 

HD Intercom  forbedrer  tovejs  intercom-lyden    fra  normal  kvalitet  
til  HD-kvalitet.     HD  Intercom  bliver    midlertidigt  deaktiveret,  når  
du  indgår  i  et  multivejs samtaleanlæg.   Hvis  denne  funktion  er  
deaktiveret, ændres tovejsintercom-lyden    til  normal  kvalitet.   

 

 
 

14.2.9 VOX-følsomhed (standard: mellem) 

Følsomheden kan justeres afhængigt af dit køremiljø. 

14.2.10 Stemmemeddelelser (standard: Aktiver) 

Du kan  deaktivere  stemmemeddelelser  efter indstillinger for  
softwarekonfiguration,    men   følgende   stemmemeddelelser er altid 
slået til.   

- Headset konfigurationsindstillinger menu, batteriniveau indikator, 
hurtigopkald, FM-radio funktioner 

14.2.11 RDS   AF-indstilling  (standard:  Deaktiver)  (kun SC1  
Avanceret)   

Radio Datasystem (RDS) Alternativ Hyppighed (AF) Indstilling 
tillader a Modtager Til genindstille Til den tid, hvor Anden Frekvens 
Placering Hvornår den tid, hvor Første Signal Bliver For Svag. Med Rds 
AF (AF) Aktiveret På den tid, hvor Modtager en radiostation Med Mere 
End en frekvens kan Anvendes. 

14.2.12 FM Station  Guide  (Standard:  Aktiver)  (kun SC1  
Avanceret)   

Når FM  Station  Guide  er  aktiveret,    vises  FM-stationens  
frekvenser ved     stemmemeddelelser,  når  du  vælger  forudindstillede  
stationer. Når  FM  Station  Guide  er  deaktiveret,      vises  
stemmemeddelelserne    på  FM-stationens    frekvenser  ikke, når du  
vælger  forudindstillede  stationer.   

14.2.13 Avanceret støjkontrol™ (standard: Aktiver) 

Når Avanceret støjkontrol er aktiveret, reduceres baggrundsstøjen 
under en samtalesamtale. Når den er deaktiveret, blandes 
baggrundsstøjen med din stemme under samtaleanlægget. 

Bemærk: 
1.  that     Intercom-afstanden    til  HD  Intercom  er  relativt  kortere  end 

den normale samtaleanlæg. 

2. HD intercom er kun aktiv, når Audio Multitasking er deaktiveret. 

engelsk 
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14.2.14 Multitasking af lyd™ (standard: 
Deaktiver) (kun SC1 Avanceret) 

Multitasking til lyd giver dig mulighed for at  høre  lyden   fra to 
funktioner samtidigt. Når  Audio  Multitasking  er  aktiveret, kan 
telefonopkald,    GPS-instruktioner    og samtalesamtaler  overlejres 
med  lyd  fra     FM-radioen,    musik-  eller    GPS-appens    instruktioner  
fra  en  smartphone  i baggrund  med  reduceret volumen. Hvis           
lyden øges eller  mindskes    i  forgrunden,  øges    eller  formindskes 
lydstyrken  for den  overlejrede lyd  i  baggrunden. Lydstyrken      på  
forgrundslyden    kan justeres  ved hjælp af  headsettet.   Hvor  meget     
background  baggrundslyd,  der høres,    kan  justeres   ved hjælp af  
Smartphone  App.  HD  Intercom,  HD  Voice  og  Audio  Source  
Priority  bliver  deaktiveret  midlertidigt, når  Audio  Multitasking  er  
aktiveret. 

 

 

Model 

Forgrund* Baggrund** 

 
Telefo

n 

 
Gps 

 
Intercom 

 
FM-radio 

Musik eller 
Smart Navi 

 
 

SC1 (SC1) 
Avanceret 

OA OA    

 O O   

  OB O OB 

 OC  OC O 

Kombinationstabel for forgrund og baggrund 
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* To lydkilder i forgrunden kan høres samtidigt med samme lydstyrke. 
** Der kan kun høres én baggrundskilde ad gangen, mens du lytter til 

en lydkilde i forgrunden. 
A. GPS-instruktioner    kan    høres  under  telefonopkald,    og  

lydstyrken  for   begge  lydkilder  kan justeres  ved hjælp af  
headsettet. the 

B. GPS app  retninger  vil  blive  hørt  i    baggrunden  under  
samtaleanlæg  samtaler. 

C.  be     FM-radioen    høres  i  baggrunden,    når der høres 
GPS-instruktioner.   heard. 

 

 
 

14.2.15 Baggrundsvolumen (standard: 
Niveau 5) (kun SC1  Avanceret) 

Baggrundslydstyrken kan kun justeres, når    Audio Multitasking  
tændes.   Niveau  9  er  den  højeste  lydstyrke,  og  0  er  den  
laveste. 

Bemærk: 
1. Audio Multitasking vil blive aktiveret under to-vejs samtaleanlæg samtaler 

med et headset, der også understøtter denne funktion. 

2. Når Lydmultitasking er deaktiveret, vender baggrundslydkilden tilbage til det 
uafhængige lydstyrkeniveau. 

3. Hvis Audio Multitasking skal fungere korrekt, skal du slukke og tænde for 
headsettet. Genstart headsettet. 

4. Nogle GPS-enheder understøtter muligvis ikke funktionen ther  funktion. 
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15 REMOTE  FJERNBETJENING  
 

Du kan fjernstyre SC1 via Bluetooth ved hjælp af  fjernbetjeningen  
(sælges  separat). Dette  eliminerer    behovet for  at  tage  hånden   
af for  knapoperationer.   Din  SC1  og    fjernbetjeningen    skal  være  
parret sammen før  brug. 

1. Tænd for SC1 og fjernbetjeningen. 

2. Tryk på knappen (+) eller knappen (-)  i  10  sekunder for at gå 
ind i konfigurationsmenuen.  menu.  Tryk  på knappen (+), indtil 
du  hører  en  stemmeprompt    sige  "Parring af fjernbetjening".  
pairing”.  Tryk på  (-)  knappen for at gå ind i 
fjernbetjeningparringstilstand,  og den røde LED    blinker  hurtigt,  
og  du  vil  høre  flere  bip.   Se      afsnit  14.1.8,  
"Fjernstyringsparring"   for at få flere  oplysninger. 

3. Gå til Bluetooth-parringstilstand      på    fjernbetjeningen.    The  
SC1  udfører  automatisk parring med  fjernbetjeningen i  
parringstilstand.   Du  vil  høre  en  stemmeprompt,  
"Fjernbetjening    tilsluttet",når  de er   successfully  tilsluttet. 

OPGRADERING AF 16 FIRMWARE    
 

SC1 understøtter firmwareopgraderinger. Du kan opdatere firmwaren 
ved hjælp af Enhedshåndtering (se Afsnit 4.6.1, "Enhed Manager"). 
Besøg oem.sena.com/schuberth/ for at kontrollere de seneste 
softwareoverførsler. 

engelsk 
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17 FEJLFINDING  

 

17.1 Samtaleanlæg mislykkedes 
Når du  forsøger  at  starte  en  samtalesamtale    med  en  
samtaleanlæg  ven,  der  ikke er  tilgængelig  inden for  rækkevidde  
eller  allerede  har  en  konference  samtaleanlæg  med  andre  ryttere  
eller  en  mobiltelefon   opkald,  vil  du  høre  en  lav  tone  dobbelt bip 
betyder et samtaleanlæg optaget  signal. I  dette tilfælde skal du  prøve  
igen  senere. 

 
17.2 Sammenkobling 
 the Hvis din intercom ven går uden for rækkevidde,  mens du har en 
samtaleanlæg  samtale,  kan  du  høre  statisk  støj  og i sidste ende  
samtaleanlægget  vil  blive  afbrudt.  double            I      dette  tilfælde  
forsøger    SC1  automatisk  at  tilslutte  samtaleanlægget  hvert  8.   
reestablished.  Hvis du ikke vil oprette en  gentilslutning igen,  skal du 
trykke på knappen  (-) nede og holde  den nede i 1 sekund  for  at 
stoppe    forsøget. 

17.3 Nulstilling af fabrik 
Hvis du vil gendanne headsettet til fabriksstandardindstillingerne, skal 
du bruge Fabriksnulstilling i konfigurationsmenuen. Headsettet 
gendanner automatisk standardindstillingerne og slukker. Se afsnit  
14.1.10,  "Factory Reset"  for at få flere oplysninger. 
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 18 HURTIG Drift Reference  
 
 

Type Funktion Knap, Kommando Led Bip 

 
 
 

Grundl
æggend
e 
funktion 

 
Tænd 

Tryk på knappen (+) og 
knappen (-) i 1 sekund 

 
Konstant blå 

Stigende 
bip 

 
Sluk 

Tryk på knappen (+) og 
knappen (-) i 1 sekund 

 
Konstant rød 

Faldende bip 

 
Justering af 
volumen 

Tryk på knappen (+) eller 
knappen (-) 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 

Mobilt
elefon 

Besvar 
mobiltelefonopkald 

 
Tryk på knappen (+) 

 
- 

 
- 

Afslut 
mobiltelefonopkald 

Tryk på knappen (+) i 2 
sekunder 

 
- 

 
- 

 
Stemmeopkald 

Tryk på knappen (+) i 3 
sekunder 

 
- 

 
- 

 
Hurtig opkald 

Tryk på knappen (+) i 5 
sekunder 

 
- 

Mellemton
e enkelt bip 

Afvis indgående 
opkald 

Tryk på knappen (+) i 2 
sekunder 

 
- 

 
- 

engelsk 
 

Type Funktion 
(Funktion) 

Knap, Kommando Led Bip 
(Bip) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercom 

 
 
 

Intercom-parring 

tryk på knappen (-) for at 
1 sekund på begge enheder 

 
- 

 
- 

Tryk på knappen (+) på 
begge enheder 

 
Rød 

blinkende 

Mellemton
e enkelt bip 

Tryk på (+) knappen på et af de to headset 

 
 

Start/afslut hvert 
samtaleanlæg 

Tryk på knappen (-)    
Ⅰ  1  sekund 
(sekund) 

 
- 

 
- 

 
Tryk på knappen (-) 

 
- 

Midt-tone 
dobbelt bip 

 
Afslut alle 
samtaleanlæg 

Tryk på knappen (-) i 3 
sekunder 

 
- 

Midt-tone 
dobbelt bip 

 
 

Start gruppe 
Samtaleanlæg 

Tryk på knappen (-) i 1 
sekund 

 
- 

 
- 

Tryk på knappen (-) i 1 
sekund 

Blå og rød 
blinkende 

 
- 

Afslut gruppe 
Samtaleanlæg 

Tryk på knappen (-) i 3 
sekunder 

 
- 

 
- 

 
 

Dagens 
e- 

Afspil/Sæt 
Bluetooth-musik på 
pause 

Tryk på knappen (+)  Ⅰ    
1  sekund (sekund) 

 
- 

Midt-tone 
dobbelt bip 

S  (S ) 
 

T k å k  ( ) ll  
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CERTIFICERING OG 
SIKKERHEDSGODKENDELSER 

FCC-overensstemmelseserklæring 
Denne enhed  overholder    del  15  i    FCC-reglerne.   Operationen  er  
underlagt  følgende    to  betingelser: 

(1) Denne enhed kan ikke  forårsage skadelig  interferens,  og 

(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens, der modtages,  
herunder  interferens, der kan forårsage uønsket  drift. 

Dette udstyr er blevet    testet  og  fundet  i  overensstemmelse  med    
grænserne  for en digital enhed i klasse  B i henhold  til  del  15 i FCC-
reglerne.  rules.  Disse  grænser  er  designet til at yde  rimelig  
beskyttelse mod skadelig  interferens  i  et  beboelsesanlæg.   Dette  
udstyr  genererer,  bruger  og  kan  udstråle  radiofrekvensenergi,    og  
hvis det ikke  installeres  og  anvendes  i overensstemmelse med   
instruktionerne,    kan  det medføreskadelig interferens i 
radiokommunikationen. interference to radio Der  er dog ingen  garanti  
for, at der  ikke vil  forekomme  interferens  i  en  However,  bestemt  
installation. Hvis  dette  udstyr    forårsager   skadelig interferens i 
radio- eller   tv-modtagelsen,    hvilket  kan     bestemmes  determined 
ved at tænde    og slukke for udstyret,  opfordres  brugeren til at 
forsøge at korrigere  interferensen med en eller flere af  følgende  
foranstaltninger: 

Type Funktion 
(Funktion) 

Knap, Kommando Led Bip (Bip) 

 
 
 
 

FM-radio 

 
FM-radio til/fra 

Tryk på knappen (-) i 5 
sekunder 

 
- 

Midt-tone 
dobbelt bip 

 
Vælg forudindstilling 

Tryk på knappen (+) i 3 
sekunder 

 
- 

Mellemton
e enkelt bip 

 
Søg op Tryk på knappen (+)  Ⅰ    

1  sekund (sekund) 

 
- 

Høj tone 
tredobbelt 
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• Omlægge eller flytte receiving  modtageantennerne   
• Forøg adskillelsen  mellem  udstyret  og  modtageren 
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• Tilslut  udstyret  til en stikkontakt    på  et  andet  kredsløb  end  
det,  som modtageren er  tilsluttet 

• Kontakt   forhandleren  eller  en  erfaren  radio-/tv-tekniker   for 
at få  hjælp 

Erklæring om FCC RF-eksponering 
Dette produkt overholder FCC's krav til RF-eksponering og henviser til 
FCC's websted https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/  
GenericSearch.cfm-søgning  efter FCC-id: S7A-SP35 

FCC Forsigtig 
Ændringer   eller  ændringer    af  udstyret,  der ikke  udtrykkeligt er 
godkendt af  den  part,  der er ansvarlig  for  overholdelse,  kan  
ugyldiggøre  brugerens  ret til at betjene  udstyret. 

CE-overensstemmelseserklæring 
Dette produkt er CE-mærket i henhold til bestemmelserne 
i direktivet om radioudstyr (2014/53/EU). Hermed 
Sena erklærer, at  radioudstyrtype SP35  er  i  

overensstemmelse  med  direktiv  2014/53/EU. Yderligere    
oplysninger findes   i  oem.sena.com/schuberth/. 
Denne anordning kan betjenes i mindst én medlemsstat uden at overtræde 
gældende krav til brug af radiofrekvenser. 
Produkt: SC1 
Model: SP35 
RF-rækkevidde til Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz 
Maksimal udgangseffekt(E.I.R.P.) til Bluetooth: 17,98 dBm 

engelsk 
 

https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm
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http://oem.sena.com/schuberth/


SC1 

 

53 

 

 

Industri Canada Erklæring 
Denne      radiosender    (identificer enheden ved hjælp af 
certificeringsnummer)     er blevet  godkendt  af  Industry  Canada til 
at  fungere  med  de  antennetyper,  der er anført nedenfor,  med  den 
maksimalt tilladte forstærkning  angivet. Antennetyper, der ikke  er 
medtaget  på  denne liste, og som har en  gevinst,  der er større    end 
den maksimale forstærkning,  der er angivet for  den pågældende type, 
er strengt forbudt til brug  sammen med  denne  enhed. 
Denne enhed overholder Industry Canadalicens-standarden(rss). 
Operationen er underlagt følgende to betingelser: 

(1) Denne enhed kan muligvis ikke  forårsage  interferens. 

(2) Denne enhed skal acceptere enhver interferens,  herunder  
interferens, der kan forårsage uønsketfunktion  af  enheden. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie  Canada  
gældende auxappareils  radio exempts de  licence. 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  est  
susceptible d'en compromettre  lefonctionnement. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie  Canada  
applicables  aux  appareils  radio  exempts  de  licence. Søn  
fonctionnement  est  soumis  aux  deux betingelser  suivantes  : 

(1) Cet appareil ne doit  pas créer d'interférences  préjudiciables. 

(2) Cet appareil  doit  accepter  toute  interférence  reçue,  y  compris  

celles  causant  un  fonctionnement  indésirable. 
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Bluetooth-licens 
Bluetooth®        ordmærke   og logoer    ejes  af Bluetooth SIG,  
Inc., og enhver brug af sådanne mærker  af  Sena  er under licens. 
Andre  varemærker  og  handelsnavne    er  deres  respektive    
ejeres.   
Produktet er i overensstemmelse med og vedtagerBluetooth-®  
specifikation 
4.1 og har bestået alle interoperabilitetstest, der er angivet 
iBluetooth-®  specifikationen. Interoperabilitet mellem enheden og 
andreBluetooth-®-aktiverede produkter er dog ikke garanteret.® 

WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
Symbolet for den overstregede hjulbeholder     på 
produktet,  litteraturen  eller  emballagen minder dig 
om,  at  alle  elektriske    og  elektroniske  produkter,  
batterier  og  akkumulatorer  skal  tages  for at 
adskille  indsamlingen  ved afslutningen af deres 
arbejde  Liv.  Dette  krav  gælder for  Den 
Europæiske  Union  og  andre  steder, hvor separate     
indsamlingssystemer  systems 

Tilgængelige. For at    undgå,  at der kan  ske skade på  miljøet  
eller  menneskers  sundhed  ved  ukontrolleret bortskaffelse af  
affald,  må  disse produkter ikke  bortskaffes  som  usorteret 
kommunalt  affald, men  aflevere dem på et officielt  
indsamlingssted  til  genanvendelse. 
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PRODUKTGARANTI OG 
ANSVARSFRASKRIVELSE 

Begrænset garanti 

Begrænset garanti 

SCHUBERTH garanterer produktkvaliteten  baseret på den tekniske 
specifikation,  der er angivet  i  produktmanualen,      og  data  
vedrørende  produktgaranti. Her gælder produktgarantien kun for 
produktet.  SCHUBERTH er  ikke  ansvarlig  for tab,  skade på    
menneskeliv  eller  tab af ejendom,  som  kan skyldes  brug  af  
produktet  ud over  defekte  dele  eller  fejl,  der  opstår  på  grund af 
problemer  in  fremstilling. 

Garantiperioden 

SCHUBERTH garanterer gratis udskiftninger af defekte dele  af      
produktet  eller  fejl,  der  kan  være  opstået  på grund  af    problemer 
med fremstillingen i  en  periode på 2  år  fra  datoen  for  det  første  
køb. 

Opsigelse 

Kvalitetsgarantien   for    produktet  træder i kraft  på  datoen  for  det  
første  køb.  the   Desuden    udløber  kvalitetsgarantien    for  
produktet,  når  garantiperioden    udløber. I følgende  tilfælde    vil  
garantien dog blive opsagt før tid. 

• I tilfælde  af  at produktet    er  blevet  solgt  eller  overført  til  en  

tredjepart.   
• I tilfælde  af,  at  producentens  navn,  serienummer,    produktetiket    

eller  andre  mærkninger er blevet  ændret  eller  fjernet. 
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• I tilfælde  af  at en  uautoriseret  person  har  forsøgt  at  
adskille,  reparere eller  ændre  produktet.   

Meddelelse og afkald 

 for     Ved at købe  og  bruge dette produkt giver du afkald på 
betydelige  juridiske  rettigheder,  rights  herunder  ethvert  
erstatningskrav.   Vær derfor  sikker på at læse og  forstå  
følgende    vilkår og  betingelser,   før  du bruger  produktet.   Brug  
af  dette  produkt  vil  udgøre  samtykke  til  denne  aftale, og 
fortabelse af rettigheder til alle  krav. Hvis du ikke giver  dit 
samtykke til alle vilkår og betingelser   i denne  aftale, skal du 
returnere  produktet  til  en  refusion. 

1. Du accepterer, at du, dine  efterkommere, juridiske  
fuldmagter,  efterfølgere eller erhververe ikke vil  rejse 

permanent viljesbestemt anmodning om nogen  
retssag, krav, gennemførelse,  indløsning eller lignende 
handling  fra  SCHUBERTH  og  Sena  Technologies, Inc 

("Sena")  med  hensyn til enhver  lejlighed  problemer,      
smerte,  lidelse,  besvær,  tab, personskade  eller  død,  som  
kan  opstå  for  dig  eller  en   tredjepart    under brugen af  
dette  produkt. 

2. Du skal fuldt ud forstå  og  acceptere  alle  risici  (herunder  
dem, der opstår på grund af enhver skødesløs  opførsel 

af din eller andre),  som  kan opstå under brugen af  

dette  produkt. 

engelsk 
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3. Du er  ansvarlig  for at     sikre,  at  din  sygdomstilstand  tillader 

brug  af  produktet,  og at du  er  i  tilstrækkelig  fysisk stand  til  
at  bruge  udstyr,  der  kan    bruges sammen   med  den. 
Derudover  skal  du sikre  dig,  at    produktet    ikke  begrænser  
dine  evner,  og  at  du  er i stand til at bruge det  sikkert. 

4. Du skal  være en  voksen,  der kan tage  ansvar  for  at bruge  
produktet.  product. 

5. Du skal  læse  og  forstå  følgende    advarsler  og  advarsler: 

• SCHUBERTH    og  Sena  anbefaler sammen  med 
medarbejdere, ledere, partnere, datterselskaber,  
repræsentanter, agenter,     støttevirksomheder   og  
leverandører,  enesælgere    af  SCHUBERTH og Sena  (samlet 

kaldet  referred  "selskabet")    at   ved hjælp  af produktet   og  
lignende  enheder  af  alle  mærker,  herunder  dets  afledte 
modeller,  indsamler  du  alle relevante  oplysninger  på forhånd  
og  være fuldt forberedt med hensyn til vejr, trafiksituation   
og vejforhold.   

•    Når du bruger location  produktet,  mens  du  betjener    et 

køretøj  eller udstyr såsom  motorcykler,scootere, knallerter,    
ATV'er  eller  quad-cykler  (i det følgende benævnt  
"transportmidler"),    skal du være fuldstændig  forsigtig  

uanset   af  en sådan  operation. 

•   disability, or Brug af  produktet    på  vejen  kan  medføre  en sådan  
risiko,    f.eks.    
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• Risikofaktorer, der  kan    opstå,    når  du  bruger  
produktet,  kan  skyldes  fejl fra producenten, dens agenter 
eller tredjeparter,    der er involveret i fremstillingen.   

• Risikofaktorer, som  kan  opstå,  når    du  bruger  
produktet,    kan  være  uforudsigelige. Derfor  skal  du  
tage  det fulde  ansvar  for  eventuelle  skader  eller  tab  
forårsaget  af  alle  risikofaktorer,   der the  kan  opstå,    
når  du bruger  produktet. 

• Når du bruger produktet, skal du bruge god dømmekraft; 
aldrig bruge  det  under  indflydelse af  alkohol. 

6. Du skal  læse  og  fuldt ud  forstå  alle  vilkår  og  betingelser 

for juridiske  rettigheder  og  advarsler,  der  er  involveret  i 
brugen af    produktet.   Desuden udgør brugen  af 

produktet  accept  af  alle  vilkår og  betingelser vedrørende 
afkald på  rettigheder. 
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Undtagelser fra garantien 

Årsager til begrænsede forpligtelser 

Hvis du ikke returnerer produktet efter købet  af det, giver du afkald 
på  alle  rettigheder til  ansvar,  tab,  krav  og krav om    godtgørelse  
af  udgifter  (herunder  advokatsalærer).   Schuberth    er derfor ikke  
ansvarlig  for    fysisk  personskade,  død  eller  tab  eller  beskadigelse  
af  transportmidler, ejendele eller  aktiver,    der    tilhører  dig  eller    
tredjeparter, der kan have opstod,  mens du bruger produktet. 
Desuden  vil SCHUBERTH  ikke  være  ansvarlig    for    væsentlige  
skader, der ikke er relateret  til  produktets tilstand, miljø eller  
funktionsfejl.   Alle  risici  i forbindelse  med    driften  af produktet 
afhænger helt   af  brugeren,  uanset densbrug af den oprindelige køber 
af en tredjepart.   

 
Brug af dette produkt kan være i strid med lokal eller national 
lovgivning. Derudover skal du endnu en gang være opmærksom på, at 
korrekt og sikker brug af produktet er dit ansvar. 

 
Begrænsning af ansvar 

Til DAGENS E-2 Fuld Omfang Tilladt Af Lov SCHUBERTH 
(SCHUBERTH) OMFATTER IKKE FOR Selv Og Sin Leverandører 
Nogen Ansvar Om Baseret I KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSRET 
(HERUNDER UAGTSOMHED) For Tilfældige Følgeskader Indirekte 
Særlige Eller Straffende Skader Af Nogen Form Eller For Tab Af 
Indtægter Eller OVERSKUD, TAB Af Business Tab Af Oplysninger Eller 
Data Eller ANDRE FINANSIELLE Tab OPSTÅR Ud Af Eller I Forbindelse 
Med DAGENS E-2 SALG, INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE, 
BRUG, Ydeevne FEJL, ELLER Afbrydelse AF SINE PRODUKTER, Selv 
Hvis SCHUBERTH (SCHUBERTH) Eller Sin Autoriseret Forhandler 
Hsa Været Rådgivet Af DAGENS E-2 Mulighed Af Sådan Skader Og 
Grænser Sin Ansvar Til Reparation Udskiftning Eller Refusion Af 
DAGENS E-2 Køb Pris Betalt På SCHUBERTH's mulighed. Denne 
Ansvarsfraskrivelse Af Ansvar For Skader Vil Ikke Være Påvirket Hvis 
Nogen Afhjælpe I HENHOLD HERI SKAL SVIGTER SIN VÆSENTLIGE 
FORMÅL. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER ER DEN SAMLEDE 
KOMPENSATION Forpligtelser Af SCHUBERTH (SCHUBERTH) 
ELLER DETS SALGSAGENTER Skal MÅ IKKE OVERSTIGE Pris 
BETALT FOR DAGENS E-2 Produkt AF Køber. 

engelsk 
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Liabilitet Ansvarsfraskrivelse 

Ud over        skader,  der  kan  opstå  som følge af brugen  af   produktet, 
vil  SCHUBERTH  ikke  være  ansvarlig  for  skader på produktet,    der  
opstår på grund af følgende  following  begivenheder. 

• I tilfælde  af  at produktet          misbruges    eller  anvendes til 
andre formål end  dettilsigtede  formål. 

• I tilfælde af at produktet er beskadiget,  fordi  brugeren ikke følger 
indholdet af produktmanualen.   

• I tilfælde af at produktet er beskadiget, fordi  det har  været uden  
opsyn eller har været ude for  en anden  ulykke. 

• I tilfælde  af   at     produktet  er  beskadiget,  fordi  brugeren  har  
brugt  dele  eller  software,  som  ikke  leveres    af  producenten. 

• I tilfælde af at produktet er beskadiget, fordi    brugeren  har   
demonteret, repareret eller  ændret  det på en sådan  måde,    
som  ikke  er  forklaret  i produktmanualen.   

• I tilfælde af at produktet er beskadiget  af en tredjepart.   
• I tilfælde af at produktet er beskadiget  på grund af Guds handlinger  

(herunder  brand,  oversvømmelse,  jordskælv,  storm,  orkan  eller  
anden  naturkatastrofe).   

• Hvis produktets overflade  beskadiges    ved  brug. 

Garantiservice 
For at få            produktgarantiservice  skal  du sende  det  defekte  
produkt for din regning  til  producenten  eller  sælgeren  sammen  med  
købsbevis   (en kvittering, der viser købsdatoen, et  
produktregistreringscertifikat  på hjemmesiden og andre relevante 
oplysninger).  Træffe  de nødvendige  foranstaltninger  for at  beskytte  
produktet.    In  For  at  få  en  refusion  eller udskiftning, skal  du  
medtage    hele pakken,    da  den  blev  købt. 

Gratis service 

 SCHUBERTH     yder   gratis reparations-  eller  udskiftningsservice   
til produktet,  når der opstår produktfejl  inden for  rammerne af 
produktgarantien  i   the warranty  garantiperioden. 



 

 

2.0.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producer: 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 Journey, Suite 200 
Aliso Viejo 92656 
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v2.0 
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