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Intercom

Musik og Mobil

Voice Command 
• On / Off

Volume Op

Volume Ned

Antennestik 

USB Stik
• Ladestik
• Software Download Stik

Højtalerstik

2 Højtalere

Pin Pin

Flexibel Bom

Mikrofon

Væglader Mikrofon svamp

USB adapter kabel Højtaler pads

Velcro® pads 

2. OPLADNING AF BATTERI
Vær sikker på at SRC Systemet™ PRO er fuldt opladet, eller har ladet i 
mindst 4 timer før første brug. 
1. Åben beskyttelseslåget til ladestikket.

2. Indsæt USB kablet i ladestikket.

3.  Indsæt den anden ende af  USB kablet i 
vægladeren eller i computerens USB port.

4. Når systemet lader, lyser leds rødt. Når 
opladningen er afsluttet, slukker røde leds

Din væglader og dit USB kabel har to funktioner:
1. Ladning af anlægget fra ethvert A/C vægstik eller fra en USB fra en PC.

Ladning fra computer kan tage længere tid!
2. Downloading af software opdateringer fra enhver PC / Mac (se sektion 4 for flere detaljer).

Låget der beskytter USB stikket, bør være lukket helt til når anlægget bruges, for at 
forhindre indtrængen af støv og fugt. 

Batteri 
Check

I Standby, tryk      og    i  5 sekunder.
• BLÅ = Fuld  • LILLA= Halv  • RØD = Næsten tom

3. INSTALLATION

3.1 FJERNELSE AF DEN ORIGINALE AKUSTISKKRAVE 

Fjern først den oroginale krave på følgene måde:

1. Åben snaplåsene.

2.  Træk kraven ud ved at trække fra midten 
bagerst.                  Se billede -->

3.  Fjern kraven fra de to styrehuller i 
hjelmens underkant.

3.2 MONTERING AF ANTENNEKABEL
Dit SRC-System™ PRO har et antennekabel, som skal tilsluttes det indbyggede 
antennestik i hjelmen.

Antennestik

 1.  Træk antennestikket ud (markeret med rødt tape) fra indersiden af hjelmen

A. B.2. På SRC kraven, åbnes de to røde gribearme. 
Dækslet fjernes.

A.

B.

3.  Fjern gummibåndet fra antennestikken fra 
hjelmen.

4. Sæt de to stik sammen som anvist på stikkene. 
Monter de røde gribearme og træk gummibåndet 
over de samlede stik.
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4.  Tilpasning og indstillinger

Cardo 
Community

SmartSet 
App

Settings 
Menu

Indstil Buddy name for 1+8 Intercom   

Tilføj ven til din Buddy list   

Download nyeste firmware upgrade   

Indstil Hot-Dial nummer   

Indstil 6 FM radio presets   

Indstille VOX Sporg   

Status tale til/fra   

Ændre A2DP / Intercom audio rækkefølge   

Ændre AGC følsomhed for højtalere   

Ændre VOX Operation Mode   

Ændre VOX følsomhed for mikrofon   

 Click-to-Link  til/fra   

CARDO COMMUNITY WEB PLATFORM

Visit http://community.cardosystems.com

Minimum :  Windows®       XP™ / 
Mac OS X 10.7

CARDO SMARTSET APP

Cardo SmartSet App

 Menu I Standby, tryk µ i 2 sekunder

Exit Menu Tryk  µ i 2 sekunder

5. Kom igang

5.1 GENERELLE FUNKTIONER

Power ON / OFF
Tryk s I 2 sekunder

• ON: 3 Blå blink + stigende tone 
• OFF: 3 Røde blink + faldende tone

Volume Tryk + eller - for at justere volume på den 
IGANGVÆRENDE funktion

Mute / Unmute Tryk + og - samtidig

Batteri level indikator

I Standby, tryk  + og - i  5 sekunder

• Blå LED = Fuldt opladet
• Violet LED = Halvt opladet
• Rød LED = Næsten tom

Indstillings Menu
I Standby, pres µ i 2 sekunder og følg den talte 
instruktion.

Høre dit Buddie
Navn

I Standby, tryk s og v samtidig

Parret enhed 
indifikation

I Standby, tryk s og v i 2 sekunder
hvis “1+8” Buddies er inden for rækkevidde, violette 
LEDs blinker i 2 sekunder

Til / Fra VOX (Til 
Interkom / Kun tale 
komando 

I Standby, tryk + og - i 2 sekunder
• Slået til: Blåt blink i 2 sekunder
• Slået fra: Rødt blink i 2 sekunder

Til / Fra 
 Audio meddelelser Tryk µ  og  s i 2 sekunder.

5.2 STATUS LYS

Main unit LED Indikation Status

Intet SRC-System™ PRO er slukket

1 Blåt blink hver 3. sekund Standby  – Ingen aktiv audio

2 BLÅ blink hver 3. sekund Aktiv – Opkald igang / musik eller anden 
audio kilde er tilsluttet / i brug

1 RØDT blink hver 3. sekund Standby mode – Batteri er lavt

2 RØDE blink hver 3. sekund Aktiv  – Batteri er lavt

Konstant RØDT USB tilsluttet/ Oplader

5.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER
Hvis 2 tilsluttede audio kilder prøver at spille samtidig, vil 
SRC-System™ PRO automatisk bestemme hvad der gengives i højtalerene 
baseret på den valgte prioritet. 

Høj prioritet   1. Mobiltelefon eller GPS instruktioner*
2. Interkom
3. A2DP (Stereo Bluetooth) audio
4. FM Radio (indbygget)

*GPS instruktioner fra Smartphone GPS Apps er 
prioriteret som A2DP audio


Lav prioritet

• Indkomne telefonopkald afbryder interkom samtale
•  Indkomne  interkom tale afbryder A2DP music
•  Click-to-Link, Interkom og “1+8” samtaler har samme prioritet:

Click-to-Link forespørgsel vil ikke afbryde nogen igangværende samtaler og vice-
versa

A2DP audio kan prioriteres højere en interkom samtale. Se sektion 4 for indstilling.
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5.4 TALE KOMMANDOER
SRC-System™ PRO giver mulighed for at styre en række funktioner med din 
stemme

Default stemmestyrings sprog er på engelsk. Andre sprog er tilgængelige, 
dog ikke Dansk.

I denne manual er stemmestyringsfunktionerne markeret med et          ikon.

1. Uden et igangværende opkald, tryk s eller sig en høj lyd for at aktivere VOX
2. Sig en kommando fra menuen herunder: F

Igangværende   Ønsket funktion Sig dette:

Standby / FM / A2DP 
“1+8” Intercom Call* <<Buddy Navn>>*

“Call Intercom” 

Standby

Interkom kald med A/B 

Start A2DP “Music ON”

Tænd FM “Radio ON”

FM Radio

Sluk FM “Radio OFF”

Næste gemte station “Next Station”

“Previous Station”

A2DP Music

Forrige gemte station 

Preset Stop / Pause 

A2DP

“Music OFF”

Næste nummer “Next Track”

Forrige nummer “Previous Track”

*

6. INTERKOM

SRC-System™ PRO tillader fuld duplex interkom kommunikation indenfor en 
radius af 1 km / 1,100 yards (afhængigt af terræn og synlighed).

For at snakke med nogen over interkom, skal SRC-System™ PRO først parres med 
et andet anlæg. Paringen er en engangsparring. Når de først er parret vil de 
genkende hinanden når de kommer inden for rækkevidde af hinanden.

Interkom kompabilitet

Dit SRC-System™ PRO er kompatibelt med alle Cardo interkom produkter. 
Interkom rækkevidde er begrænstet til det anlæg der har kortest rækkevidde. 
For mere info besøg www.cardosystems.com/SRC.
Interkom kommunikation kan bruges på 3 måder:

Afsnit 
6.1

 “1+8” Interkom Toggling 
(mellem SRCS PRO, scala rider 
PACKTALK, G9/G9x og cardo 
SHO-1)

2-vejs Interkom samtale indenfor en 
gruppe op til “1+8” Buddies 

Afsnit 
6.2

Interkom med kanal “A” og 
“B”
(med andre Scala modeller)

Interkom konference (2-vejs,  3-vejs og 
4-vejs) med kanalerne “A” and “B”

Afsnit  
6.3

Click-to-Link 
(med kompatible modeller)

1-til-1 spontan interkom samtale med 
tilfældige brugere nær dig, der ikke allerede 
er parret med dit system.

5.5 Stemmestyring (VOX)
SRC-System™ PRO tilbyder VOX teknologi for sikker  hands-free operation af 
vigtige nøgle funktioner.

VOX Aktivering Sig en høj lyd direkte i mikrofonen

Modtage et opkald Sig en høj lyd direkte i mikrofonen

Afvis et opkald Vær stille i cirka 15 sekunder

VOX følsomhed 
(Default: Medium)

Se punkt 4 for justering.
High:  Brug denne indstilling hvis det er svært at aktivere VOX
Low:  Brug denne indstilling hvis for let at aktivere VOX

VOX Operation Mode VOX kan indstilles til at aktivere kommando (default) eller 
starte en interkom samtale. 

 VOX Til/Fra
 ( Interkom/Kun 
talekommando)

I Standby, tryk + og - samtidig i 2 sekunder
• TIL: Blåt blink i 2 sekunder
• Fra: Rødt blink i 2 sekunder

Volume ned 

Interkom Musik og mobil

Stemmestyring

Volume op 

Knappernes layout 

6.1 “1+8” INTERKOM TOGGLING
Par med op til 8 andre enheder ("ONE +8" Venner) og opret forbindelse 
til en ad gangen ved at sige deres navn.

6.1a KONFIGURER DIT BUDDY NAVN
"ONE+ 8" InterKom aktivering giver dig mulighed for at oprette forbindelse til 
en "ONE+8" ven ved blot at sige det navn, vennen har tildelt sit SRC.

Hvis du ændrer dit kalde navn, skal du parre igen med dine "ONE+8" venner så 
deres enheder kan modtage dit nye kalde navn.

Besøg Cardo Community platform http://community.cardosystems.com for at 
oprette dit enheds kalde navn ved hjælp af din pc / mac

Hør dit Buddy Navn I Standby, tryk s og v samtidigt.  
Du vil nu høre dit Buddy navn i højtalerene.

Afspil parret Buddy Liste I standby, tryk v i 2 seconds
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6.1b PARRING MED “1+8” INTERKOM BUDDY
1. I Standby, tryk s i 5 sekunder for at komme i parringmenu 
2. Aktiver“1+8” interkom parring på det andet anlæg. Efter få sekunder skulle de 

gerne finde hinanden
3. Hvis parringen er succesfuld vil et LILLA lys, lyse i 2 sekunder.

 Parring Online – Cardo Community®
Du kan også finde og tilføje venner via “1+8” Buddy listen på Cardo 
Community (se afsnit 3).

6.1c PARRRING INDIFIKATION
Du kan se hvilke enheder der er inden for 20m mellem “1+8” Intercom Buddies. 

INDENDIFIKATION 
PARREDE ENHEDER I Standby, TRYK  s og v i 2 sekunder.

Hvis“1+8” Buddies er indenfor rækkevidde, vil LED lyse lilla på 
begge enheder i 2 sekunder

6.1d OPKALD “1+8” INTERKOM BUDDIES
Der er to måder at starte en interkom samtale mellem “1+8” 
buddies.

 OPTION 1: Stemmestyring (VOX) 
Sig en høj lyd i mikrofonen. Når du hører VOX tonen, sig navnet på en af  ”1+8” 
Intercom Buddy feks. “John Smith”

3. Gå ind i Interkom Parring mode på den anden enhed i henhold til dennes 
manual. Begge enheder vil nu være i parring mode.

4. Efter nogle få sekunder, vil begge enheder lyse konstant i  LED i 2 sekunder, som 
indikerer at enhederne er klar til brug.

5. Hvis parringen ikke afsluttes inden for 2 minutter, går enhederne tilbage til 
standby.

6.2b OPKALD VIA INTERKOM KANAL  “A”  og “B”

Der er to måder at starte et opkald mellem  kanalerne “A” og “B”

 OPTION 1: Stemmestyring (VOX) 
Sig en høj lyd i mikrofonen. Når du hører VOX tonen, sig komandoen “Call 
Intercom” for at starte interkom samtale med “A” og/eller “B” (kommer an på 
hvem der er i nærheden)

VOX Interkom samtale med “A”eller “B” vil afslutte automatisk efter 30 
sekunders stilhed.

☛ OPTION 2: Manuel 
Gør dette for at starte en samtale med enten:
• Kanal “A”: Tryk v
• Kanal “B”: Dobbelt-tryk v
Afslutte samtale: Tryk v.
Hvis du allerede har en igangværende samtale med “A” eller “B”, tryk v to 
gange for at tilføje en tredje enhed (“A” eller “B”). 

☛ OPTION 2: MANUAL

SIG NAVN VÆLG NAVN  (fra din Buddy Liste):

Tryk sog sig 
navnet på din

“1+8” Buddy

Tryk s i 2 sekunder. Hør navnene på alle pre-
parrede “1+8” buddies. 

Når du hører navnet på den du vil kalde, tryk på s ellr 
sig en høj lyd i mikrofonen. 
For at afbryde oplæsning: Tryk s i 2 sekunder.

INTERKOM-TIL-TELEFON
Hvis en “1+8” Buddy ikke er inden for rækkevidde, eller kommer udenfor 
rækkevidde, har du muligheden for at aktivere “Intercom-to-Phone” featuren 
via Cardo Community, så vil samtalen automatisk overført til et telefon opkald.

6.2 INTERKOM MED KANALERNE  “A”  OG  “B”
Start multi-gruppe samtale ved brug af kanalerne “A” og “B”. Denne funktion 
kan bruges ved 2, 3 eller 4-vejs opkald.

6.2a PARRING AF INTERKOM KANALERNE “A” OG “B”
Parring af en kanal vil erstatte eksisterende parret kanal på det anlæg, som 
tidligere havde kanalpladsen.

1. Check at alle anlæg er i standby.
2.  Tryk v i 5 sekunder indtil LED begynder at blinke hurtigt, dette indikerer at 

anlægget er i parring mode (se tabel herunder).

KANAL PARRING METODE LED INDIKATOR

“A”
I standby, tryk v i 5 sekunder. Kanal “A”      

parrer automatisk. Hurtige RØDE blink

“B”
I Standby, tryk v i 5 sekunder.  Når LED 
begynder at blinke , tryk v to gange. Hurtige BLÅ blink

TRE-VEJS INTERKOM

Brug kanal BBrug kanal “A”

Rider 2 Rider 3

Rider 1

Parring

Rider “1” er parret med Rider “2” men også til “3”.
1. Rider 1 parrer til Rider 2 ved brug af  “A” (se  6.2a). 
2. Rider 1 parrer til Rider 3 ved brug af “B” (se 6.2a).

VIGTIGT: Bemærkninger ved 3-vejs samtale 
Under en 3-vej Interkom konference samtale med 2 andre deltagere, vil Rider 1 ikke 
have mulighed for at benytte telefonopkald og GPS vejledning!
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4-VEJS INTERKOM

Parring

1.  Par Rider 1 til Passenger 2 med kanal “A” (se 6.2a).
2.  Par Rider 3 til Passenger 4 med kanal “A” (se 6.2a).
3.  Par Passenger 2 til Passenger 4 med kanal “B” (see 6.2a).
I denne konfiguration bruger passagerne (nummer 2 og 4) to Bluetooth 
forbindelser:

Samtale

1. Alle 4 enheder skal være i standby.
2.  Passenger 2 skal dobbelt trykke v for at kalde

Passenger 4. Vent til en lyd høres i begge headset.
3. Rider 1 skal trykke v for samtale med Passenger 2.
4. Rider 3 Skal trykke v for samtale med Passenger 4.

VIGTIGT: Bemærkninger ved 4-vejs samtale 
Under en 4-vejs Interkom samtale, vil de to passagerer der bibeholder samtale ikke have mulighed 
for at benytte telefonopkald og GPS vejledning!

7.  PARRING AF MOBILTELEFON, GPS 
ELLER  MP3 AFSPILLER

For at tilslutte dit SRC-System™ PRO til en Bluetooth enhed skal de først parres. 
Når de er parret een gang, vil de genkende hinanden indenfor en radius af 
(10m / 33ft). 
Din enhed har 2  Bluetooth kanaler for tilslutning af mobiletelefon, GPS  og 
musikafspillere med A2DP.

7.1 PARRING AF BLUETOOTH KANAL 1 OG 2
1. Vær sikker på at  Bluetooth er aktivt på din telefon/GPS/MP3 afspiller.
2.  Check at enheden er i standby (enkelt BLÅT blink hver 3. sekund).
3.  Bluetooth  1 –  + i mindst 5 sekunder indtil 

de RØDE og de BLÅ LEDs begynder at blinke skiftevis hurtigt. 
 For at parre Bluetooth kanal 2 – tryk - i mindst 5 sekunder indtil   de 
RØDE og de BLÅ LEDs begynder at blinke skiftevis hurtigt. 

For at parre GPS, når  LEDs blinker hurtigt skiftende mellem RØD og BLÅ, tryk +.

4.  Søg efter Bluetooth enheder på din telefon/GPS/MP3 afspiller ved at følge 
enhedens instruktioner.

5. Efter få sekunder vil enheden vise “SRCS PRO”. Vælg denne.
6. Hvis der spørges efter PIN eller kodeord, tryk 0000 (fire nuller).
7.  Enhed vil godkende at parringen er godkendt og  LED vil begynde at 

blinke blåt, en gang hver 3. sekund.
8. Hvis ikke parringen er udført inden for 2 minutter, vil enheden gå tilbage til standby.

VIGTIGT!
• IHvis du are parret 2 mobiltelefoner direkte til dit SRC-System™ PRO, er du nød til at 

vælge en den der skal bruges som master. 
• Hvis din GPS understøtter det , kan du parre den anden telefon direkte til din GPS og så 

parre din GPS til dit SRC-System™ PRO,  på den måde kan begge telefoner være 
tilsluttet, den ene via GPS til dit  SRC-System™ PRO.

6.3 CLICK-TO-LINK (CTL) INTERKOM
Click-to-Link er en tilfældig, “social” feature på dit SRC-System™ PRO. Du 
kan, med det samme igangsætte 1-til-1 interkom med andre nær dig 
uden at være parret. Tænk på det som en privat kanal, som du kan bruge 
til at snakke med nye mennesker på din vej. 

Click-to-Link kan naturligvis slåes til og fra og et opkald skal accepteres.

Start en CTL 
forespørgsel

Tryk v3 gange

Slutte et CTL opkald/
Afvise et CTL opkald

Tryk v

Acceptere CTL opkald Når du hører CTL ringetonen:
Tryk v eller sig en høj lyd via VOX

Afvise et CTL opkald
Når du hører CTL ringetonen:
Vær stille til ringetonen slutter eller tryk v i 2 
sekunder

Tilkoble / Frakoble CTL 
(Tilkoblet fra fabrikken)

Via Settings Menu, Cardo Community og Cardo 
Smartset App

6.4 OPTAGET SIGNAL 
Når man forsøger at foretage Interkom opkald med en anden enhed der allerede er i 
brug, vil et “optaget” signal høres.  SRC-System™ Pro er optaget under 
telefonopkald, interkom kald mellem kanal “A” og “B”, “1+8” interkom kald eller 
CTL opkald.
6.5 MODTAGE INTERKOM KALD
 Hvis en parret enhed ringer via interkom, vil samtalen starte med det samme. 

BEMÆRK: 

• Efter endt parring er der måske nødvendigt at trykke µ for at forbinde.

Op til1 km Bike-to-Bike 
Interkom Rækkevidde*

Mobiltelefon
& A2DP connectivity

Indbygget
FM radio

GPS
MP3 player
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7.2 FORETAGE OG MODTAGET ET TELEFONOPKALD

Modtage et opkald Tryk  µ eller sig en høj lyd for at aktivere VOX 

Afvise et opkald Vær stille i 15 sekunder, eller tryk µ i 2 sekunder

Slutte et opkald Tryk  µ

Stemmestyret opkald* 
(hvis det er mulighed  
på telefon)

  Tryk   i 2 sekunder og følg vejledningen

Genkald* Tryk     i 2 sekunder

Hot Dial*† Tryk µ tre gange

Indstil default mobil‡ Under et telefonopkald, tryk             i 5 sekunder

Ændre default mobil I Standby, tryk µ i 5 sekunder

INTERKOM KONFERENCE 

Tilføje/fjerne kanal “A” 
til/fra opkald Tryk v under igangværende telefonopkald

Tilføje/fjerne kanal “B” 
til/fra opkald Tryk 2 gange på v under igangværende telefonopkald

* Er ikke muligt under et igangværende opkald.
†  Før du kan bruge Hot-Dial, indstil dit Hot-Dial nummer via Cardo Community eller Cardo 

Smartset App.
‡  Hvis 2 mobiltelefoner er tilsluttet direkte, skal du vælge en der indstilles til at foretage opkald 

8. FM RADIO

Dit SRC-System™ PRO har indbyggetFM radio med 6 
programerbare stationer og RDS (Radio Data System).

Tænd Radio ß I standby, tryk 2 gange på µ

Slukke Radio ß Tryk på µ i 2 sekunders

Næste Station ß Med radio TÆNDT, tryk på  µ

Forrige Station ß Med radio TÆNDT, tryk 2 gange på  µ
RDS ON/OFF  
(Default: Off) Med radio TÆNDT, tryk på + og - samtidligt i 2 sekunder

8.1 RADIO TUNING
Preset stations kan gemmes via Cardo Community,  Cardo Smartset App eller 
direkte på din enhed.
1. Tænd Radio.
2. Vælg et preset nummer (Preset 1 – 6) ved at trykke µ indtil den ønskede kanal 

fremkommer
3.  Find en FM station og gem med  Søg eller Scan.

Søg op/ned og gem (Find 
næste FM station)

Vælg en preset ved at trykke på µ  
Tryk på  + eller - i 2 sekunder 
Tryk på µ inden 20 sekunder for at gemme station

Scan og gem: 
(Automatisk scanning efter 
station)

Med radio TÆNDT, tryk på + i 5 sekunder
For at stoppe søgning, tryk + 
Tryk µ inden 20 sekunder for at gemme station .

7.3 LYTTE TIL MUSIK VIA A2DP 

Play ß I Standby, tryk µ

Pause/Stop ß Tryk µ i 2 sekunder

Næste nummer ß Med musik tændt, tryk µ

Forrige nummer ß Med musik tændt, tryk 2 gange på  µ

Musik Scan 
Med musik tændt, tryk + (søger op) eller - (søger ned) i 
5 sec. de første sekunder af hvert nummer vil blive afspillet.

Stop Scan 
For at stoppe scanning ved et nummer, sig en høj lyd i 
mikrofonen, eller tryk på µ

SKIFTE MELLEM A2DP AUDIO KILDER
Hvis en musikafspiller er parret, vil SRC-System™ PRO bruge denne som default

1. Stop musikken der afspiller fra igsngværende enhed.
2. Start musik afspiller fra den nye/anden enhed.

7.4 MUSIK DELING
Fører og passager kan lytte til det samme musik (indenfor en 
rækkevidde på 10m / 33 ft)

Musick deling virker kun med A2DP (Bluetooth stereo) enheder. For 
at dele musik med din makker, skal dit SRC-System™ PRO  [SENDER] være parret 
med en anden enhed [MODTAGER] på  KANAL A og MODTAGER skal være i 
standby.

[SENDER] Start/Stop 
deling af musik

Under A2DP musik afspilning, tryk  + i 2 sekunder

[MODTAGER] Stop 
musik deling

Tryk + i 2 sekunder

Telefon/Interkom samtale og GPS audio navigation vil tilsidesætte musik deling.

8.2 AUTOMATISK RADIO TUNING
Denne feature gør det muligt at finde stationer hurtigt og nemt ved at automatisk 
at gemme en liste af 6 stationer midlertidigt.

1. Med radio TÆNDT, tryk på - i 5 sekunder.
2.  Radioen vil søge op (højere frekvens) fra den nuværende station og gemme de 

næste seks der kommer frem.
3. IHvis det ønskes kan det gentages for at gemme de næste 6 FM stationer.

Hvis du slukker anlægget vil de 6 stationer blive slettet og erstattat af de oprindelige.

9. PROBLEMLØSNING 

Genstart Hvis dit SRC-System™ PRO stopper med at reagerer, ved at slukke 
og tænde det igen (tryk på s i 2 sekunder). 

Reset parring
(Sletter alle  
parrede enheder)

1.  I Standby, tryk på+ i 5 sekunder indtil LED blinker RØDT/BLÅT.
2. Tryk på µ i 2 sekunder indtil LED blinker LILLA 5 gange.
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