HOOFDSTUK 2 – MONTAGE-INSTRUCTIES

WAARSCHUWING OVER DE BATTERIJ VAN HET PRODUCT
Herlaad de batterij volledig tijdens het eerste gebruik van het product.
Berg het apparaat niet op zonder het op te laden. Door het apparaat niet op te laden,
kan er onomkeerbare schade aan de capaciteit van de batterij ontstaan. Laad het
apparaat om de TWEE maanden volledig op.
WAARSCHUWING OVER DE WATERDICHTHEID VAN HET PRODUCT
De externe eenheid (behuizing), verbonden met de connector van de audiokit, is
ingedeeld als IP6 in overeenstemming met de IEC60529-standaard. De eenheid
verbonden met de connector van de audiokit kan bijgevolg in een meter zoet water
worden ondergedompeld gedurende een periode van maximum 30 minuten.
Ondanks die classificatie is het apparaat niet immuun tegen hogere belastingen,
zoals langdurige onderdompeling of waterstralen onder hoge druk.
Wanneer u het product tijdens intense weersomstandigheden, bij hoge snelheden
gebruikt, heeft dat hetzelfde effect als wanneer het product aan een hogedrukstraal
wordt blootgesteld.
VOLG DEZE SUGGESTIES AANDACHTIG OM SCHADE AAN HET APPARAAT TE
VOORKOMEN:
Dompel het product niet onder in zoet water dieper dan een meter gedurende
langer dan 30 minuten.
Berg het product niet nat op: droog het met een propere en zachte doek. Droog het
water of vocht dat eventueel aanwezig is op de connector van de eenheid en/of audiokit
met hete lucht gedurende minstens 10 minuten.
Stel het product niet bloot aan zout water of geïoniseerd water, dranken of andere
vloeistoffen.
Als het apparaat is blootgesteld aan andere vloeistoffen dan zoet water, spoel het apparaat
met koud water schoon en droog het voorzichtig met een propere en zachte doek.
Stel het product niet bloot aan waterstralen onder hoge druk.
Zorg ervoor dat de connector van de audiokit volledig in de behuizing is
geschoven.
Anders is de bescherming tegen water en stof niet volledig gegarandeerd.

Kies de houder die moet worden gebruikt en aan de linkerzijde van de helm moet
worden bevestigd:

Luidsprekerkit

Microfoon voor modulaire helm/jethelm

Microfoon voor volledige helm

Trek indien mogelijk de twee zijkanten
of het opvulsel eruit

Zoek het gebied aan het oor

Plaats de velcro voor de luidsprekers

Plaats de luidsprekers

zelfklevende houder

houder met schroeven

Bevestig de zijkanten opnieuw.

Monteer de behuizing en sluit de kabel aan.

Micro USB-kabel voor het opladen en data

Zelfklevende houder

Houder met schroeven

HOOFDSTUK 1 – SAMENSTELLING VAN DE KIT

Kies de microfoon die moet worden gebruikt:

Reserve velcro en fluweel

(!) Waarschuwing over de installatie:

SNELLE GIDS
CONTROLEREN OP UPDATES VOOR DE SOFTWARE OP
DE WEBSITE
www.interphone.com

1. Het midden van de luidsprekers moet op
oorhoogte worden geplaatst, met zoveel
mogelijk contact.

Bluetooth-eenheid
Draagbare batterijlader met micro USB-kabel
(enkel voor TOUR-versie)

FM-radio

modulaire helm/jethelm

volledige helm

2. Het opschrift "MIC" op de microfoon met
zwanenhals moet naar de mond toe zijn
gedraaid.
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HOOFDSTUK 3 – BATTERIJ OPLADEN

HOOFDSTUK 6 – MUZIEK

Steek de micro USB-oplaadkabel in de connector van de Interphone zoals aangegeven
in de afbeelding. Sluit de kabel aan op een standaard USB-lader.

Afspelen vanaf de telefoon inschakelen/uitschakelen
Druk
kort in.

Respons van lampje:
- rood licht: bezig met opladen.
- groen licht: klaar met opladen.

Manuele verbinding
1. Houd
op elke eenheid ingedrukt tot het lampje rood/blauw knippert met de
Interphone uitgeschakeld.
.
2. Druk vervolgens enkel op een van de twee eenheden op

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Bluetooth®-overeenstemming:

Bluetooth® v. 4.2 - Klasse II

Ondersteunde Bluetooth-profielen:

HFP

Afmetingen mm:

55 x 85 x 25

Gewicht:

68 g

Bereik:

tot 10 meter

Gesprekstijd:

20-12 u

Stand-bytijd:

1000 u

HOOFDSTUK 7 – INTERPHONE

Tijd om op te laden:

1,5-2 u

Automatische verbinding (enkel Interphone TOUR)
1. Leg de uitgeschakelde eenheden (maximum 4) naast elkaar zoals in de afbeelding.

Type batterij:

herlaadbare lithium-ion

Volgende track/vorige track
/
kort in.
Druk

Conferentie tussen 2 gebruikers
Druk op
op eenheid 1 of op eenheid 2.

Muziek met een andere Interphone delen
of
3 seconden in
Druk

A2DP

AVRCP

Conferentie tussen 3 gebruikers
1. Verbind enkel de eerste keer eenheid 1 met eenheid 2, vervolgens eenheid 2 met
eenheid 3.
op eenheid 2 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 te starten.
2. Druk op

HOOFDSTUK 4 – BASISCONFIGURATIE
Zet het apparaat aan
Druk op
tot het lampje blauw brandt.
Zet de motor af
Druk op
totdat het lampje rood brandt en het apparaat wordt uitgeschakeld.
De taal van de gesproken gids wijzigen
1. Houd
ingedrukt tot u een derde "biep" hoort met de Interphone ingeschakeld.
Het lampje zal rood oplichten en blijven branden.
2. Druk op
om de gewenste taal te selecteren.
ingedrukt tot de derde "biep" om de selectie op te slaan. Het lampje knippert
3. Houd
blauw.

2. Druk op
op de eerste eenheid totdat het lampje rood/blauw knippert. De procedure
zal automatisch worden afgesloten met de verbinding van alle eenheden.

Conferentie tussen 4 gebruikers
1. Verbind enkel de eerste keer eenheid 1 met eenheid 2, vervolgens eenheid 2 met
eenheid 3, en ten slotte eenheid 3 met 4.
2. Druk op
op eenheid 2 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 te starten.
op eenheid 4 om het conferentiegesprek tussen eenheden 1, 2, 3 met
3. Druk op
eenheid 4 te starten.

HOOFDSTUK 5 – TELEFOON/GPS
Verbinding
1. Houd
ingedrukt tot het lampje afwisselend rood/blauw knippert met de Interphone
uitgeschakeld.
2. Start het zoeken naar nieuwe apparaten op de mobiele telefoon/GPS.
3. Selecteer de Interphone op de telefoon/GPS ("Interphone Tour", "Interphone Sport" of
"Interphone Urban").
4. Het lampje zal om de drie seconden twee keer BLAUW knipperen om de verbinding te
bevestigen.
Telefoontjes beantwoorden
Druk
kort in.
Spraakoproep
Druk
kort in.
Het laatste nummer opnieuw kiezen
Druk op
tot de "biep" (1,5 s).

HOOFDSTUK 8 – FM-RADIO

NL - Dit product heeft de CE-markering in overeenstemming met de bepalingen van de R&TTE-richtlijn (1999/05/EG) en de
RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Daarmee verklaart Cellular Italia S.p.A. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere
belangrijke bepalingen bepaald door Richtlijn 1999/5/EG en Richtlijn 2011/65/EU. Het is verboden voor de gebruiker om
veranderingen of wijzigingen aan het apparaat door te voeren. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk door Cellular
Italia S.p.A. werden goedgekeurd, annuleren de toestemming van de gebruiker om het apparaat te gebruiken. Bluetooth(R) is
een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Bezoek voor meer informatie de website www.interphone.cellularline.com

De radio inschakelen/uitschakelen
kort in.
Druk
Frequentie zoeken
Druk
/
kort in.
Frequentie onthouden
Druk op
tot de "biep" (1,5 s).
De 8 sterkste zenders automatisch onthouden
tot de tweede "biep" (3 s).
Druk op
Raadpleeg de website www.interphone.com voor de volledige handleidingen.

NL - INSTRUCTIES VOOR HET AFDANKEN VAN APPARATEN VOOR THUISGEBRUIKERS
(Van toepassing in landen van de Europese Unie en in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Het kenteken op het product of op het bijbehorende informatiemateriaal wijst erop dat het product niet mag worden weggegooid
met ander huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Om milieu- en gezondheidsschade als gevolg van het onjuist
afdanken van afval te voorkomen, wordt de gebruiker aangemoedigd om het product apart te scheiden van andere soorten afval
en het op een verantwoorde manier te recycleren om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de detailhandelaar waar het product werd gekocht of het plaatselijke kantoor dat
werd aangesteld voor alle informatie over de selectieve sortering en recyclage voor dit type product. Zakelijke gebruikers
moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het verkoopscontract controleren. Dit product mag niet
worden weggegooid met het andere winkelafval.
Dit product bevat een batterij die niet door de gebruiker kan worden vervangen: probeer het apparaat niet te openen of de
batterij te verwijderen; dat kan storingen en ernstige schade aan het product veroorzaken. Indien u het apparaat wilt afdanken,
contacteer dan uw lokaal afvalverwerkingsbedrijf om de batterij te verwijderen. De batterij in het apparaat werd gemaakt om
gedurende de volledige levensduur van het product te worden gebruikt.

