1. Bevezető

Köszönjük, hogy a Caberg Just Speak S Bluetooth Headset robogóknak és motorbicikliknek kifejlesztett intercom rendszerét
választotta. A Just Speak S –rendszerrel Bluetooth rendszer segítségével telefonálhat. Sztereóban hallgathatja a zenét, vagy a GPS
navigációs rendszer hangutasításait, illetve intercom üzemmódú beszélgetést folytathat full-duplex rendszerben (vagyis mind a hívó,
mind a hívott egyszerre is beszélhet) egy utassal vagy más motorosokkal.
A Just-Speak S kompatibilis az összes 3.0 Bluetooth specifikációval, a következő profilokat támogatja: Headset Profile, Hands-Free
Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Kérjük, más eszközök
használata előtt érdeklődjön a gyártónál a kompatibilitásról.
Kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati utasítást, mielőtt használná a headsetet. Látogasson el a www.caberg-helm.com web
oldalara, ahol elolvashatja a legújabb használati útmutatót, illetve a Caberg termékekkel kapcsolatos további információkat is talál.
A Just Speak S az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• Bluetooth kihangosítás Bluetooth-szal rendelkező mobiltelefonokhoz
• Bluetooth sztereo headset sztereo eszközökhöz, pl. MP3 lejátszók
• Bluetooth sztereo headset GPS navigációs rendszerhez
• Bluetooth intercom üzemmódú telefonálás 200 méterig, nyílt terepen
• Egyszerű két gombos működtetés
• Felhasználóbarát telepítés
• Frissíthető firmware
Főbb jellemzők:
• Bluetooth 3.0
• Támogatott profilok: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP), Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

2.A csomag tartalma (Rajz)
3.Első lépés

A Just Speak S rendszer telepítése a bukósisakba
• Helyezze a hangszóró-mikrofon egységet a bukósisakba a tépőzáras párnával együtt középre a füléhez a sisak fül zsebeibe.
• Néhány bukósisak modell rendelkezik egy kipárnázott levehető állpárnával, ami kifűzhető az állszíjból azért, hogy könnyebbé tegye
és tökéletesítse a hangszórók elhelyezését. Emellett, más típusú bukósisakokban olyan zsebek találhatók, ahová a hangszórók tépőzár
nélkül is behelyezhetők.
• A mikrofont tegye, amennyire csak lehet közel a szájához, amikor viseli a bukósisakot. Ha lehetséges, próbálja a mikrofont az
állpárna mögé helyezni.
• Rejtse el a vezetéket a sisak bélése alá a telepítés után.
Bekapcsolás
Nyomja meg és tartsa a (+) és a (-) gombot egyszerre 1 másodpercig, amíg a rendszer bekapcsol. A kék LED kigyullad majd egy
erősödő hangjelzést fog hallani, és egy "Hello"-t.
Kikapcsolás
Nyomja meg a (+) és a (-) gombot egyszerre. A piros LED égni kezd körülbelül 2 másodpercig, amíg teljesen ki nem alszik. Hallani
fog egy “Goodbye”-t és egy halkuló hangjelzést.
A Just Speak S rendszer töltése
A Just Speak S rendszer a mellékelt USB hálózati ás adatkábellel tölthető fel a számítógép USB portján vagy USB fali töltőn. A
szabványos Micro- USB-kábelt használhatja a Just Speak S rendszer feltöltésére. A LED pirosra vált töltés közben, és kék lesz, amikor
a headset teljesen feltöltődött. Körülbelül 2,5 óra szükséges a töltéshez.
Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét kétféleképpen ellenőrizheti, ha a headset be van kapcsolva.
LED kijelző
Amikor a headset be van kapcsolva, a piros LED gyorsan villogva jelezi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
LED állapota
4 villanás
3 villanás
2 villanás

LED

Állapot
magas töltöttség, 70-100%
közepes töltöttség 30-70%
alacsony töltöttség 0-30%

Azonnali hangjelző
Amikor bekapcsolja a headsetet, tartsa lenyomva a (+) és (-) gombot egyidejűleg kb. 3 másodpercig. Ekkor hallani fog három
hangjelzést. Ezután egy hang jelzi rögtön az akkumulátor töltöttségi szintjét. Azonban, ha elengedi a gombot, amint a headset
bekapcsol, nem fogja hallani az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző hangot.
Megjegyzés:
1.A USB hálózati és adatkábel használható a Just Speak S rendszer firmware frissítésére is.
2. Az USB fali töltőt nem tartalmazza a csomag. Bármely olyan 3rd party USB töltő is használható Caberg termékekkel, amelyet vagy
az FCC, CE, IC, vagy más helyi előírásoknak megfelelő szerv jóváhagyott, illetve, amit a Caberg elfogad. Kérjük, forduljon a
Caberghez, az általuk elfogadott, helyi előírásoknak megfelelő szerveket illetően.
Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés
Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a villogó kék LED készenléti üzemmódban pirosra vált, és hallani fog egy közepes
tónusú hármas hangjelzést, illetve egy hangot: "Low battery".
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A hangerő beállítása
Könnyen beállíthatja a hangerőt a (+) vagy a (-) gomb megnyomásával. Hangjelzés hallható, amikor a hangerő eléri a maximális vagy
a minimális szintet. A hangerő beállítása és megtartása független attól, hogy mire használja, esetleg éppen ki- vagy bekapcsolja a
headsetet. Például, ha beállítja a hangerőt a mobiltelefon kihangosítóján, az akkor sem változik, ha a Bluetooth MP3 lejátszón zenét
hallgat. Így állandóan a kiválasztott optimális hangerőn hallgathatja az egyes hangforrásokat.
A funkciók sorrendisége
A Just Speak S rendszer a következő sorrendben működik:
Legmagasabb:
Legalacsonyabb:

Mobiltelefon Intercom üzemmód
Bluetooth Stereo Music

Az alacsonyabb prioritású funkciót mindig megszakítja a magasabb prioritású funkció. Például a sztereó zenét megszakítja az intercom
üzemmódú hívás, és az intercom üzemmódú beszélgetést megszakítja egy bejövő mobiltelefon-hívás.
Hibatörlés
Amennyiben a Just Speak S rendszer nem működik megfelelően, vagy meghibásodik bármilyen okból, újraindítható a hangszóró bal
oldalán található apró mélyedésben levő reset gomb megnyomásával. Helyezzen egy gemkapcsot a nyílásba, és tartsa enyhén
lenyomva a reset gombot egy pillanatra. A Just Speak S rendszer kikapcsol. Utána kapcsolja a rendszert vissza, és próbálja újra. Ez
azonban nem állítja vissza a headset a gyári beállításait.

4.A működés gyors bemutatása (rajz)

5.A Just Speak S rendszer párosítása és használata bluetooth eszközökkel

Mobiltelefonnal történő párosítás
1.Kapcsolja be a Just Speak S rendszert és tartsa lenyomva a (+) gombot 5 másodpercig, amíg a LED felváltva pirosan és kéken villog.
Hallani fog több sípszót, majd egy hangot: "Phone pairing".
2.Keressen Bluetooth eszközöket a mobiltelefonján. Válassza ki a Caberg Just Speak S rendszert a mobiltelefon által érzékelt eszközök
listájáról.
3.Írja be a 0000 a PIN-kódot. Egyes mobiltelefonok nem kérnek PIN-kódot.
4.A mobiltelefon megerősíti, hogy a párosítás befejeződött, és a Just Speak S rendszer használatra kész. Hallani fog egy hangot: "
“Your headset is paired".
5.Amennyiben a párosítási folyamat nem fejeződik be három percen belül, a Just Speak S rendszer visszaáll készenléti üzemmódba.
Multipoint Mobiltelefonok párosítása
Egyidejűleg használhat két olyan mobiltelefont, amelyik rendelkezik mobil telefon profillal.
1.Az első mobiltelefont párosíthatja a Just Speak S rendszerel a "mobiltelefonnal történő párosítás"-ban leírt egyszerű eljárást követve.
2.A második mobiltelefon párosításához tartsa lenyomva a (-) gombot 5 másodpercig, amíg a piros LED gyorsan villog, és több sípszót
hall.
3.2 másodpercen belül nyomja le a (+) gombot, és nyomja1 másodpercig. A LED kéken kezd villogni és a sípszó két magas sípszóra
vált. Hallani fog egy hangot: "Multipoint pairing".
4.Keressen Bluetooth eszközöket a mobiltelefonján. Válassza ki a Caberg Just Speak S rendszert a mobiltelefon által érzékelt eszközök
listájáról.
5.Írja be a 0000 a PIN-kódot. Egyes mobiltelefonok nem kérnek PIN-kódot.
6.A mobiltelefon megerősíti, hogy a párosítás befejeződött, és a Just Speak S rendszer használatra kész. Hallani fog egy hangot: "Your
headset is paired".
Bluetooth Sztereo Eszköz párosítása
1.Amennyiben a sztereó Bluetooth eszköz benne van a mobiltelefonba, mint például az okos telefonoknál, akkor nem kell párosítani a
Just Speak S rendszert külön. Amikor a Just Speak S rendszer párosítva van a mobiltelefonnal, akkor a sztereó zenelejátszóval is.
2.Ha önálló sztereó Bluetooth eszköze van, végezze el a párosítást külön. A folyamat hasonló a „Mobiltelefonnal történő párosításnál”
leírtakhoz.
Megjegyzés:
1.. Ha a Bluetooth kapcsolat a headset és a mobiltelefon között nem jön létre tartsa lenyomva a (+) gombot 3 másodpercig, hogy
rögtön helyreálljon a Bluetooth kapcsolat.
2. Ha a Bluetooth kapcsolat a headset és a médialejátszó közt megszakad, tartsa lenyomva a (+) gombot 1 másodpercig, hogy rögtön
helyreálljon a Bluetooth kapcsolat és működjön a lejátszó.
Bluetooth GPS Navigációs rendszer párosítása
Hangutasításokat hallhat a Bluetooth GPS navigációs rendszerből. Néhány GPS rendszer mobiltelefon profilokat használ (HFP, HandsFree Profile), míg mások sztereó zene profilt (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile). A legtöbb speciális motorkerékpár GPSrendszer használja a mobiltelefon profilt turn by turn hangutasításokkal. Egyidejűleg használható a mobil telefon és a GPS, amely
felhasználja a mobiltelefon profilt az alábbi eljárások valamelyikével.
Multipoint GPS párosítása
Ha a GPS rendszert csak turn-by-turn hangutasításokra használja a többpontos párosítás ajánlott a GPS-szel történő kapcsolathoz. A
Multipoint Bluetooth párosítás lehetővé teszi hogy a Just Speak S rendszer két HFP eszközzel egyszerre csatlakozzon: a
mobiltelefonnal és a GPS navigációval.
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy párosíthassa a GPS-t felhasználva a multipoint párosítás funkciót.
1.Kapcsolja be a headsetet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (-) gombot 5 másodpercig, amíg a piros LED gyorsan villog, és
több sípszót hall.
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2.2 másodpercen belül nyomja le a (+) gombot, és nyomja1 másodpercig. A LED kéken kezd villogni és a sípszó két magas sípszóra
vált. Hallani fog egy hangot: "Multipoint pairing".
3.Keressen Bluetooth eszközöket a GPS navigációs képernyőn. Válassza ki a Caberg Just Speak S rendszert a GPS által érzékelt
eszközök listájáról.
4.Írja be a 0000 a PIN-kódot.
5.A GPS megerősíti, hogy a párosítás befejeződött, és a Just Speak S rendszer használatra kész. Hallani fog egy hangot: "Your headset
is paired".
6.Amennyiben a párosítási folyamat nem fejeződik be három percen belül, a Just Speak S rendszer visszaáll készenléti üzemmódba.
GPS párosítása, mint Mobiltelefon
Ha a GPS-t nem csak turn-by-turn hangutasításokra használja, hanem ez az Ön által előnyben részesített Bluetooth sztereó hangforrás
is, párosíthatja a GPS-t a Just Speak S rendszerrel a "Mobiltelefon párosítás"- nál található egyszerű eljárásokat követve. Amikor ezt
teszi a Just Speak S rendszer a GPS-t egy mobiltelefonnak ismeri fel. De a Just Speak S rendszer közvetlenül is párosítható még egy
további mobiltelefonnal.
Megjegyzés:
Motorkerékpárhoz való speciális GPS-t kell használnia, amely továbbítja a turn-by-turn hangutasítást a Bluetooth által a headsetnek. A
legtöbb autós GPS rendszer nem rendelkezik ezzel a funkcióval.
Mobiltelefon-hívás kezdeményezése és fogadása
1.Ha a bejövő hívása van, egyszerűen nyomja meg a (+) gombot, hogy válaszolhasson a hívásra.
2.Fogadhatja a bejövő hívást bármely kiválasztott hangosan kimondott szóval, ha hangaktivált üzemmódot használunk. VOX telefon
engedélyezése. (Lásd a részleteket a Hangaktivált telefonálás engedélyezése és letiltása résznél.)
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a (+) gombot 2 másodpercig, amíg egy közepes tónusú egyszeri sípolást hall,
vagy várja meg, hogy a hívott fél befejezi a hívást.
4.Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a (-) gombot 2 mp-ig, amíg nem hall egy hangjelzést, miközben a telefon csörög.
5.Számos módja van a telefonálásnak:
• Üsse be a számokat a mobiltelefon billentyűzetére, és telefonáljon. Ekkor a hívás automatikusan hallható lesz a headseten.
• Tartsa lenyomva a (+) gombot 3 másodpercig készenléti módban, amíg meg nem hall egy magas hangjelzést, ami aktiválja a
hangtárcsázását a mobiltelefonján. Ehhez a hangtárcsázás funkciónak rendelkezésre kell állnia a mobiltelefonján. Mobiltelefonja
használati utasításában további leírást talál erről.
• A legutóbb tárcsázott szám újrahívásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a (-) gombot 3 másodpercig készenléti módban, amíg meg
nem hall egy magas hangjelzést. Hallani fog egy hangot: "Last number redial".
Megjegyzés:
1.Ha multipont mobiltelefon-kapcsolatot használ, és bejövő hívása van a második telefonról miközben az első telefonon beszél, akkor
is elérhető a másik telefonról. Ebben az esetben, a hívás az első telefonról várakozó üzemmódban lesz. Ha befejezte a beszélgetést,
akkor automatikusan visszatér az első telefonhíváshoz.
2.Ha a mobiltelefon multipont kapcsolatát és a GPS-t használja, előfordulhat, hogy nem hallja a GPS hangutasítást a hívás alatt.
Sztereo zene
Sztereó zenét hallgathat vezeték nélküli sztereó Bluetooth eszközzel. A Bluetooth audio eszközt párosítani kell a Just Speak S
rendszerrel követve a "Bluetooth Sztereo eszköz párosítása" részben leírt utasításokat. a Just Speak S rendszer támogatja az
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), így ha az Ön Bluetooth audio-eszköze is támogatja az AVRCP, akkor használhatja a
Just Speak S rendszert távvezérléses zenelejátszásra. Így, akkor nem csak a hangerőt tudja szabályozni, hanem használhatja az olyan
funkciókat, mint a lejátszás, szünet, előre-, és hátraléptetést.
• A hangerő beállításához, nyomja meg a (+) gombot, vagy a (-) gombot.
• A zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a (+) gombot 1 másodpercig, amíg dupla sípszót nem
hall.
• Előre vagy hátraléptetéshez tartsa lenyomva a (+) gombot, vagy a (-) gombot 2 mp-ig, amíg a kettős hangjelzést nem hall.

6.Intercom üzemmódú beszélgetés

Párosítás más Just Speak S rendszerű Headsettel Intercom üzemmódú beszélgetéshez
A Just Speak S rendszert párosítani lehet egy másik headsettel Bluetooth intercom üzemmódú beszélgetésre.
1. Kapcsolja be a két Just Speak S headsetet (A és B), amit szeretne párosítani egymással.
2. Tartsa nyomva az A és a B headset (-) gombját 5 másodpercig, amíg a piros LED mindkét egységen gyorsan villogni kezd. Hallani
fog egy hangot: "Intercom pairing".
3.Egyszerűen nyomja meg az A vagy B headset (-) gombját (mindegy, hogy melyiket), és várja meg, amíg a LED-ek mindkét
headseten kékek lesznek és az intercom kapcsolat automatikusan létrejön. A két Just Speak S headset, A és B összekapcsolódott
egymással intercom beszélgetéshez. Ha a párosítási folyamat nem fejeződik be egy percen belül, Just Speak S rendszert visszaáll
készenléti üzemmódba.
Intercom üzemmódú beszélgetés indítása és befejezése
1. Intercom üzemmódú beszélgetést lehet kezdeményezni intercom üzemmóddal rendelkező baráttal a (-) gomb 1 másodpercig tartó
megnyomásával.
2.A megszüntetéshez, nyomja meg és tartsa lenyomva a (-) gombot 1 másodpercig újra.
Intercom üzemmód és mobiltelefon-hívás
1.Ha bejövő mobiltelefon-hívása van intercom üzemmódú beszélgetés közben, akkor hallani fog egy csengőhangot. Választhat, hogy:
1) fogadja a mobiltelefon-hívást, és megállítja az intercom üzemmódú beszélgetést, vagy 2) elutasítja a hívást, és az intercom
üzemmódú beszélgetésnél marad.
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•Ha fogadja a hívást, és megállítja az intercom üzemmódú beszélgetést, nyomja meg a (+) gombot. Ha befejezte a hívást, az
kaputelefon automatikusan visszaáll.
•A telefonhívást elutasításához, és intercom üzemmódú beszélgetés folytatásához, nyomja meg és tartsa lenyomva a (-) gombot 2
másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
Eltérően más motorkerékpár Bluetooth headsetektől, itt nem szakadhat meg egy intercom üzemmódú beszélgetés a bejövő mobil hívás
miatt.
2. Ha bejövő intercom üzemmódú hívása van mobiltelefonálás közben, akkor hallani fog négy magas tónusú hangjelzést, amely jelzi,
hogy van egy bejövő intercom hívása. Hallani is fog egy hangot: "Intercom requested". Ebben az esetben az intercom hívás nem írja
felül a mobiltelefon-hívást, mert az intercom hívás alacsonyabb prioritással bír, mint a mobil hívás. Abba kell hagynia a
mobiltelefonálást ha kezdeményezni vagy fogadni akar egy intercom hívást.
Intercom hiba
Amikor megpróbál elindítani egy intercom beszélgetést egy intercommal rendelkező baráttal, aki már egy másik személlyel folytat
telefonbeszélgetést, akkor hallani fog egy halk, dupla hangjelzést, jelezve hogy foglalt a vonal. Hallani is fog egy hangot: "Intercom
failed, try again later".Ebben az esetben meg kell próbálnia újra, később. Másrészt, az intercom üzemmóddal rendelkező barát hallani
fog négy magas hangjelzést, amely figyelmeztet, hogy van egy bejövő intercom hívása.
Az intercom újrakapcsolódása
Ha az intercom rendszerrel rendelkező barátja hatótávolságán kívülre kerül, intercom beszélgetés közben, akkor statikus zajt fog
hallani, és végül az intercom beszélgetés megszakad. Ebben az esetben, a Just Speak S rendszer automatikusan megpróbálja újra
létrehozni az intercom kapcsolatot 8 másodpercenként. Magas dupla sípszókat fog hallani, amíg az intercom beszélgetés helyreáll. Ha
nem akarja a visszaállítást, tartsa lenyomva a (-) gombot 1 másodpercig, hogy leállítsa a próbálkozást.

7.A Just Speak S rendszer konfigurációs beállításai

Beállíthatja a Just Speak S rendszer konfigurációját a hang menüt utasításaival az alábbiak szerint:
1.A hang konfigurációs menübe való belépéshez, nyomja meg és tartsa lenyomva a (+) gombot 10 másodpercig, amíg a LED kék színű
lesz, Hallani fog egy a magas kettős hangjelzést és egy hangot is: "Configuration menu".
2.Nyomja meg a (+) gombot, hogy navigálhasson a menük között. Hangutasításokat fog hallani az egyes menüpontoknál az alábbiak
szerint.
3.Engedélyezhet vagy letilthat egy funkciót, vagy végrehajthat egy parancsot a (-) gomb megnyomásával.
4.Ha bármely gombot nem nyomja meg 10 másodpercen belül, a Just Speak S rendszer kilép a konfigurációból és visszaáll a készenléti
állapotba.
5.Ha ki akar lépni a konfiguráció azonnal, tartsa lenyomva a (+) gombot, amíg nem hall egy hangot, "Exit configuration", és nyomja
meg a (-) gombot.
Hangutasítások az egyes menüpontokhoz az alábbiak szerint:
(1) VOX telefon
(2) Géphang
(3) Az összes párosítás törlése
(4) Gyári beállítások visszaállítása
(5) Kilépés konfigurációból
Hangaktivált telefonálás engedélyezése és letiltása

Gépi hang
Gyári hiba
Engedélyezés és tiltás

“VOX phone”
Engedélyezés
Nyomja meg a (-) gombot

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a bejövő hívásokra válaszolhat egyszerűen. Egy szó hangos kimondása elég, hacsak nincs
csatlakozva az intercom üzemmódhoz. Például, ha hall egy sor bejövő hívást jelző hangot, akkor vegye fel a telefont, hangosan
kimondva a "Hello" vagy más egyéb szót. Azonban a telefonon VOX funkció nem működik, ha Ön intercom üzemmódban van. Erre
lehetőség van gyárilag, de Ön kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ha ez a mód ki van kapcsolva, akkor nyomja meg a (+) gombot a bejövő
hívás fogadásához.
Géphang engedélyezése és letiltása
Gépi hang
Gyári hiba
Engedélyezés és tiltás

„Voice prompt”
Engedélyezés
Nyomja meg a (-) gombot

Letilthatja a hangutasításokat a konfiguráció beállításával, de a következő hangutasítások mindig működnek:
- Gépi hang a konfigurációs beállításokra a menüben
- Gépi hang az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzésére
- Gépi hang a gyári beállítások visszaállítására
Az összes Bluetooth párosítási információ törlése
Gépi hang
Gyári hiba
Végrehajtás

„Delete all pairings”
N/A
Nyomja meg a (-) gombot
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A Just Speak S rendszer összes Bluetooth párosítási információjának törléséhez tartsa lenyomva a (+) gombot, amíg nem hall egy
hangot "Delete all pairings", és nyomja meg a (-) gombot a megerősítéshez.
A gyári alapértelmezett beállítás visszaállítása
Gépi hang
Gyári hiba
Végrehajtás

„Factory reset”
N/A
Nyomja meg a (-) gombot

A Just Speak S rendszer gyári alapértelmezett beállításainak helyreállításához tartsa lenyomva a (+) gombot, amíg nem hall egy
hangot, "Factory reset". Nyomja meg a (-) gombot a megerősítéshez. A Just Speak S rendszer kikapcsol egy gépi hanggal:
"Headset reset, goodbye”
Kilépés a Voice konfigurációs menüből
Gépi hang
Gyári hiba
Végrehajtás

„“Exit configuration””
N/A
Nyomja meg a (-) gombot

Ha ki akar lépni a hang konfigurációs menüből és visszakerülni a készenléti állapotba, nyomja meg a (+) gombot, amíg nem hall egy
hangot, "Exit configuration". Nyomja meg a (-) gombot a megerősítéshez.
(+) gomb nyomása
“Vox phone” Enable / disable
“Voice prompt”
“Delete all pairings”
“Factory reset”
“Exit configuration”

(-) gomb nyomása
Engedélyezés/tiltás
Engedélyezés/tiltás
Végrehajtás
Végrehajtás
Végrehajtás

Hang Konfigurációs menü & a gombok működése

8.A firmware frissitése

A Just Speak S rendszer támogatja a firmware frissítés funkciót. Kérjük, látogasson el a Caberg honlapjára ( www.caberg-helm.com),
hogy ellenőrizze a legújabb szoftver letöltéseket.
Akkumulátorról szóló információk

A termék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort a
készülékből, mert megsérülhet az eszköz. kinyitni a rendszer alkatrészeit, mert az elektronikus alkatrészek belül megsérülhetnek.
Ráadásul az akkumulátor kinyitása, átalakítása veszélyes. Az akkumulátor felölthető és lemeríthető több százszor, de előbb vagy utóbb
elhasználódik. Töltse fel az akkumulátort, de csak a Caberg által jóváhagyott, ehhez a készülékhez alkalmazható töltőkkel. A nem
jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 ° C
és 25 ° C között. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti a kapacitását és élet tartamát az akkumulátornak. A túl meleg vagy túl hideg
akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti
hőmérsékleten. Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert felrobbanhatnak. Az akkumulátor akkor is felrobbanhat, ha sérült. Soha ne
használjunk sérült töltőt. A működési idők eltérőek lehetnek a készülékek együttes használatától, a használt funkcióktól, az
akkumulátor élettartamától és állapotától, a hőmérséklettől, amelynek az akkumulátor ki van téve, és sok más tényezőtől függően.
Karbantartás és ápolás

A terméket gondosan kell kezelni. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében:
1.Ne használja, és ne tárolja a készüléket poros, piszkos helyen. A mozgó és elektromos alkatrészei megsérülhetnek.
2.Ne tárolja a készüléket túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az
akkumulátort, megolvaszthatja a műanyagot.
3.Ne tárolja a készüléket hideg helyen. Amikor a készülék visszakerül a normál hőmérsékletre, a készülék belsejében lecsapódó pára
keletkezhet, és károsíthatja az elektronikus áramköröket.
4.Ne próbálja meg felnyitni a terméket.
5.Ne ejtse le és ne ütögesse a készüléket. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköröket és a finom mechanikát.
6.Ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy erős tisztítószert a készülék tisztításához.
7.Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és megakadályozza a megfelelő működést
Áramtalanítás

Az áthúzott kerekes kuka szimbólum a terméken, csomagoláson emlékeztet arra, hogy minden elektromos és elektronikus terméket,
elemet és akkumulátort szelektív gyűjtőhelyre kell tenni használatuk után. Ez követelmény az Európai Unióban és olyan helyeken,
ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszerek állnak rendelkezésre. A környezet és az emberi egészség károsodásának elkerülése
érdekében kérjük ne dobja ezeket a termékeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le hivatalos gyűjtőhelyen újrahasznosításra.
Minősítésének és biztonsági jóváhagyások

FCC megfelelőségi nyilatkozat
A készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés során a következő két feltételnek:
• Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
• A készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, az olyan interferenciát is beleértve, amely nemkívánatos működést okozhat.
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Ezt a készüléket bevizsgálták és megállapították, hogy eleget tett a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó értékeknek, az FCC
szabályok 15. részének értelmében. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen a lakókörnyezetben.
Ez a berendezés létrehoz, használ és sugározhat rádiófrekvenciás energiát, és ha nem a használati utasításnak megfelelően használják,
akkor káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs garancia arra, hogy nem lép fel interferencia egy adott
telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió-vagy televízió vételben, amit meg lehet határozni a készülék ki-és
bekapcsolásával, a felhasználó próbálja meg elhárítani az interferenciát a következő intézkedések valamelyikével:
• Fordítsa el vagy helyezze át az antennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő közt.
• Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely más áramkörön van, mint amelyre a vevő csatlakozik.
• Kérje a forgalmazó vagy egy tapasztalt rádió / TV szerelő segítségét.
FCC RF expozíciós nyilatkozat
Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási határértéknek a meghatározott, nem szabályozott környezetre vonatkozóan. A
végfelhasználók kötelesek betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó
követelményeknek. Az antenna, amit használnak, ehhez a jeladóhoz nem továbbíthat egyidejűleg más antennával vagy adóval, kivétel
az FCC multi-adó termékek szerinti eljárások.
FCC figyelmeztetés
Bármilyen változtatás vagy módosítása a berendezésnek, amelyet nem hagyott kifejezetten jóvá a felelős fél érvényteleníthetik a
felhasználó jogosultságát a berendezés működtetésére.
CE megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék a CE jelöléssel rendelkezik az R & TTE irányelv szerint (99/5/EK). Ezennel a Caberg kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. További információért kérjük, forduljon
www.caberg-helm.com oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a termék olyan rádiófrekvenciás sávokat használ, ami nem
harmonizált EU-n belül. Az EU ezt a terméket szándékozik használni Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Finnországban,
Franciaországban, Németországban, Görögországban, Írországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban, és az EFTA-n belül,-Izlandon, Norvégiában ésSvájcban.
Industry Canada nyilatkozata
A készülék megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS szabvány (ai)-nak.
A működés során a következő két feltételnek:
(1) a készülék nem okozhat interferenciát.
(2) a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is amelyek nem megfelelő működést okoznak a készülékben.
Bluetooth License

A Bluetooth ® szóvédjegy és logók tulajdonosa a Bluetooth SIG, Inc. és ezen jelzések bármely használata a CABERG licence alatt áll.
Egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosoké. A Just Speak S rendszer kompatibilis a Bluetooth ® specifikáció 3.0-val
és elfogadja azt. Sikeresen átment az összes interoperabilitási teszten, amelyeket aBluetooth ® specifikáció meghatározott.
Ugyanakkor az átjárhatóság a készülék és más Bluetooth ®-kompatibilis termékek közt nem garantált.
A termék használatával Ön lemond az összes alapvető jogról, beleértve pereskedés jogát. Kérjük, olvassa el az alábbiakat figyelmesen
a készülék használata előtt. Ha nem fogadja el jelen megállapodás összes tartalmát, akkor azonnal vissza kell vinni a terméket a teljes
vételárért cserébe. A headset használatával Önre nézve kötelezően elfogadja, ezt a megállapodást, és elveszti a pereskedés jogát. Egy
kommunikációs eszköz használata motorkerékpározás, robogózás, mopeden való utazás, quadozás, vagy bármely más járműn vagy
eszközön, legyen az földön, vízen és a levegőben (együttesen a továbbiakban: "Jármű"- ként nevezzük) teljes és osztatlan figyelmet
követel. A Caberg SpA, beleértve a tisztségviselőit, igazgatóit, partnereit, anyavállalatait, képviselőit vállalkozóit, szponzorait,
alkalmazottait, szállítóit és viszonteladóit (együttesen a továbbiakban: "Társaság" vagy "Caberg") erősen ajánlja, hogy tegyen meg
minden szükséges óvintézkedést, és legyen tekintettel a forgalmi, az időjárási és útviszonyokra, ha úgy dönt, hogy a headsetet
használja. Ide értve az összes származékos modellt, függetlenül a kereskedelmi névtől vagy márkától (a "Készülék"). Állítsa meg a
járművet az úton, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna. Minden kiadvány, hirdetés, közlemény vagy hasonló megjegyzi, hogy
az eszköz használata járműn való utazás közben, kizárólagosan a technikai lehetőségek kipróbálását szolgálja. Nem szabad tévesen
úgy beállítani, mintha arra ösztönöznék a felhasználókat, hogy használják a készüléket, miközben aktívan részt vesznek a
forgalomban.
Két év korlátozott jótállás

A Caberg SpA ("Caberg") garantálja, hogy ez a termék ("termék") megfelel, és teljesíti a közzétett műszaki előírásokat és a hozzájuk
tartozó írásos anyagokat. Mentes az anyag-és gyártási hibáktól, a termék első vevőjének vásárlásától számított két (2) évig. A
korlátozott garancia csak a termék eredeti vásárlójára terjed ki. Át nem ruházható vagy adható bármely későbbi vásárlónak /
felhasználónak.
Ez a garancia a hibás vagy nem megfelelő termék javítására vagy cseréjére korlátozódik a Caberg belátása szerint. A Caberg nem felel
a termék hibájáért, ha a terméket nem a meghatározott funkciókra használták, vagy a nem megfelelő használatnak tulajdonítható az.
Importőr, forgalmazó:
N+Gy Bt. (MotorOázis)
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 138.
Tel: 06-1-465-0910
email: info@motoroazis.hu
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