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1. A CSOMAG TARTALMA

Vezetékes mikrofon full face sisakokhoz

Kiegészítők
Vezetékes mikrofon felnyitható/moduláris sisakokhoz

1. A CSOMAG TARTALMA

|

Vezetékes mikrofon full face sisakokhoz
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1. A CSOMAG TARTALMA

Vezetékes mikrofon full face sisakokhoz
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Vezete’kes mikrofon felnyithaté/moduléris sisakokhoz
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1. Nyisd fel teljesen az állrészt.

SMART HJC 20B

2 SMART HJC 20B FELSZERELÉSE A
BUKÓSISAKRA

A Kompatibilis bukósisakokat a csomagoláson jelzett QR-kód
beolvasásával találod meg

2.1 Felnyitható/moduláris sisakra való felszerelés
A biztonságos felszereléshez kövesd alaposan az alábbi utasításokat! 2. Lazítsd ki a képen látható két csavart a sisak hátsó, alsó részén, 	 	 	 	

|	 	 	 	 	 	 	 	    majd távolítsd el a fedelet.

Bluetooth modul & akkumulátor Mikrofon 1

Hang-
szóró Gombok

I SMART HJC 203

A biztonségos fetszereléshez kovesse ataposan az alébbi utasftésokat!

Bluetooth modul & akkumulétor Mikrofon

@ t SMART HJC ZOB

2 SMART HJG 203 FELSZERELESE A
BUKOSISAKRA

A Kompatibilis bukésisakokat a csomagoléson jelzet‘t QR-kéd
beolvasaséval talélhatja meg

2.1 Felnyithaté/moduléris sisakra valé felslerelés
A btztohsagos fetsze’e eshez «ovesse ataposah az atabot ttiasttésokat!

Bluetooth modul & akkumulétor Mikrofon

Gombok

2 Loosen the two short screws on the cover of the hetmet wtth the
mcluded atteh wrench and then remove the cover.

nagyr
Írógép



5

English

3. Távolítsd el az arcpárnákat a bukósisakból.

1, Csatlakoztasd a mikrofont a készülékhez úgy, hogy  a nyilak egy 
oldalon legyenek.

SMART HJC 20B

2. Az akkumulátor/bluetooth egységet helyezd a fedél helyére, majd 
rögzítsd a csavarok segítségével.

3. Helyezd el a mikrofont a képen látható módon. Ügyelj rá, hogy a 
kábelezés az EPS anyag vájatában fusson végig.

1

2

|
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5. Told el oldalra a hangszórót, hogy becsússzon a vájat pereme alá.

A felhelyezést követően a hangszóró a viselő 
füléhez igazítható.

4. Helyezd be a jobb hangszóró hosszabbik lefogatóját a hangszóró 
vájat alsó peremébe. A mikrofon kábele az alsó lefogató alatt 
legyen elvezetve. A rövidebb lefogatót helyezd a vájat felső 
peremébe.

Ügyelj rá, hogy a mikforon kábelét ne szorítsa össze a 
hangszóró!

66.. Ismételd el a 4. és 5. lépést a bal oldalon is.

6 Repeat step 4 and 5 to install the left speaker.

megjegyzés: ha a hangszóró túl közel van a füledhez, és szorít,
helyezd fel rá a mellékelt szivacsot!
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7. Csúsztasd be a gomb modul lefogatóját a bukósisak bal oldalán az 
EPS és a héj közé.

8. Csúsztasd be a kábel lefogatót az ábrán látható módon.

|

@-

megjegyzés:
a hangszóró eltávolításához óvatosan helyezd a mellékelt
csavarhúzót a hangszóró rövidebb lefogatójába, és óvatosan húzd ki
az egységet.
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9. Helyezd vissza az arcpárnát, majd a szíjat.

10. Csukd vissza az állrészt

2.2 Full Face bukósisakra történő felszerelés
A biztonságos felhelyezéshez kövesd alaposan az alábbi utasításokat!

10. Lower the chin—bar completely.

A felszerelésről felvett teljes videó a
hjchelmets.com-on megtekinthető

hangszóró

akkumulátor/
bluetooth egység mikrofon

gomb 
egység
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1. Lazítsd ki a képen látható csavarokat a bukósisak hátsó, alsó 
részén

2. Távolítsd el az arcpárnákat.

3. Csatlakoztasd a mikrofont az egységhez a képen látható módon, úgy, 
hogy a nyilak egy oldalon legyenek.

4. Helyezd a fedél helyére az akkumulátor/bluetooth egységet, és 
erősítsd rá a mellékelt csavarhúzó segítségével.

|

g:

t @

% /
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5. Távolítsd el a mellékelt ragasztó korongról a védőfóliát, és a 
ragasztó segítségével helyezd bele a mikrofon egységet az 
állrészen található kör alakú vájatba. Ezután a kábelt rendezd a 
lefogató kampók mögé.

6. Helyezd be a jobb hangszóró hosszabbik lefogatóját a hangszóró 
vájat alsó peremébe. A mikrofon kábele az alsó lefogató alatt 
legyen elvezetve. A rövidebb lefogatót helyezd a vájat felső 
peremébe.

Ügyelj rá, hogy a mikrofon kábelét ne szorítsa össze a 
hangszóró!

.é$
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5. Csúsztasd el a hangszóró felső részét, a vájat pereme alá.

A felszerelés után a hangszóró a viselő füléhez 
igazítható.

6 Repeai step 4 and 5 to insiaii ii‘e ief: speaker

megjegyzés: ha a hangszóró túl közel van a viselő füléhez, helyezd
fel rá a mellékelt szivacsokat.

megjegyzés:
a hangszóró eltávolításához óvatosan helyezd a mellékelt csavarhúzót
a hangszóró rövidebb lefogatójába, és óvatosan húzd ki az egységet.
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7. Csúsztasd be a készülék gomb egységének leszorítóját az EPS és 
a héj közé

8. Csúsztasd be a kábel lefogatóját az EPS és a héj közé a képen 
látható módon.

9. Helyezd vissza az arcpárnákat.

g/

A felszerelésről felvett teljes videó a
hjchelmets.com-on megtekinthető



English
SMART HJC 20B

3.1 A készülék részei

3.2 Be- és kikapcsolás

3.3 Töltés3.3 Charging

A

3 BEVEZETÉS

DC Micro-USB töltő/
adatkábel bemenet

Bluetooth/Akku modul

Státusz LED

Hangszóró

Státusz LED
Középső gomb

(+) Gomb

(-) Gomb

Mikrofon Full Face 
Sisakokhoz

Mikrofon Felhajtható
Sisakokhoz

A készüléket a csatolt (vagy bármilyen sztenderd) micro-USB 
kábellel töltheted számítógépről, vagy fali adapterről. Töltés közben 
a LED piros fénnyel jelez vissza, 100% akkumulátor töltöttségkor 
pedig kékkel. A teljes töltés 0-ról 100%-ra nagyjából 2.5 óra.

FIGYELEM!
A nem sztenderd* töltővel való töltéshez visszavezethető
károkért a gyártó és az importőr felelősséget nem vállal. Ilyen
kár a lángra kapás, robbanás, akkusav kifolyása. Egyéb nem
megfelelő környezeti tényező (hőmérséklet, éghajlat) ronthatja a
teljesítményt és élettartamot.

A készülék bekapcsolásához tartsd lenyomva a középső és (+) 
gombot egyszerre, 1mp-ig.
A kikapcsolás ugyanígy történik.

*  Sztenderd töltőnek minősül minden FCC, CE, IC, KC által
jóváhagyott töltő.
A készülék csak 5V/1A USB töltővel kompatibilis!
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3.4 Alacsony töltöttség
Alacsony töltöttség esetén az alapból fehéren villogó LED pirosra vált, a 
hangszóróból “Low Battery” jelzés jön.

3.5 Akkumulátor töltöttség ellenőrzése
Kétféleképp tudod leellenőrizni az akkumulátor töltöttséged.
3.5.1 Akkumulátor töltöttség LED visszajelése

A készülék bekapcsolásakor a LED lámpa mindig jelzi az aktuális
akkumulátor töltöttséget.

4	villanás	=	Magas,	70~100%
3	villanás	=	Közepes,	30~70%
2	villanás	=	Alacsony 	0~30%

3.5.2 Akkumulátor töltöttség hang visszajelése
Vezetés közben tartsd lenyomva a középső és (+) gombokat 8mp-ig. 3 
csippanást fogsz hallani, majd ezt követően az aktuális töltöttséget.
(LOW = ALACSONY, MEDIUM = KÖZEPES, HIGH = MAGAS)

3.6 Hangerő beállítása
A hangerőt a (+) és (-) gombok rövid megnyomásával tudod állítani.

I SMART HJC 203

A

When you power on the headset, press and hold the Center Button
and the (+) Button for more than 8 seconds until you hear three, high—
toned beeps. Then you will hear a voice prompt indicating the battery
level is high, medium, or low.

@ t SMART HJCZOB

A

the red LED Hashes raprdty

Megjegyzés:
1. Az akkumulátor összkapacitása a használat függvényében hosszú
távon változhat
2. Az akkumulátor élettartama nagyban függ a használattól, illetve a
környezeti tényezőktől.

	 Figyelem!
	 Mindig vedd le a sisakot a fejedről töltés közben!
A kihangosító a töltés kezdetekor automatikusan kikapcsol.
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3.7.1 SMART HJC DEVICE MANAGER

	 A SMART HJC DEVICE MANAGER PC szoftverrel lehet 
frissíteni a készülék firmware-ét, illetve néhány alap beállításhoz is 
hozzáférsz (ezeket az okostelefonos appon is eléred).

3.7.2 SMART HJC BT
A készüléked beállításait a SMART HJC BT alkalmazással tudod 
megtekinteni, és módosítani. Az alkalmazás a SMART HJC BT néven 
elérhető a Google Play Store-ban Android rendszerű okostelefonokhoz, 
illetve az App Store-ban iPhone-hoz.

4 A KIHANGOSÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA
MÁS BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEKHEZ

A kihangosítót Bluetooth-al ellátott mobiltelefonokhoz, Bluetooth 
zenelejátszókhoz (MP3), vagy egyéb készülékekhez (GPS, Sena SR10) 
tudod csatlakoztatni, továbbá más HJC Smart kihangosítókhoz. A 
párosítást minden eszközzel csak 1-szer kell végigcsinálni.

4.1 Párosítás mobiltelefonnal

1. Lépj be a beállításokba (nyomd a középső gombot 12mp-ig)
2. Nyomkodd a (+) gombot, amíg nem hallod a "Phone Pairing" menüt.

3. Mobiltelefonod segítségével keresd ki a HJC készüléked, és 
párosítsd azt.

4. Bluetooth csatlakozási kód: 0000

|

4 PAIRING THE HEADSET WITH BLUETOOTH
DEVICES

You can pair the headset with Bluetooth mobile phones, Bluetooth
stereo devices such as MP3, Sena SRfO, or GPS, and with other
SMART HJC Bluetooth headsets. The pairing operation is required
only once for each Bluetooth device.

t @

http://www.smarthjc.com/bt
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4.2 Második telefon / GPS / SR10 beállítása
1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomkodd addig a (+) gombot, amíg nem hallod az alábbi menüt: 
"Second Mobile Phone Pairing"

3. Válaszd ki az opciót, majd telefon készülékeden párosítsd a HJC 
Smart 20B eszközöd.

4. Bluetooth kód: 0000

Megjegyzés:
1. Ha két audio eszközt csatlakoztatsz, mindig az szakítja félbe a
másikat, amelyik később indítja el a zenét. Egyszerre két készülék nem
fog zenét lejátszani.
2. A GPS funkció megfelelő működéséhez motorkerékpárokhoz való
GPS készülék szükséges.
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4.3 Spec. szelektív párosítás:
A2DP Stereo / Kihangosító
A szelektív párosítás funkcióval be tudod állítani, hogy a
kihangosítón csak hívásokat fogadsz a telefonodról, vagy zenét is
hallgatsz róla.

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomd annyiszor a (+) gombot amíg nem hallod a "Phone Selective 
Pairing" opciót.
3. Választ ki a menüpontot, majd indíts Bluetooth párosítást a 
telefonodról.

4. Válaszd ki telefonod kijelzőjén a Smart HJC 20B készüléked.
5. Ha a telefon Bluetooth csatlakozási kódot kér: 0000

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomd annyiszor a (+) gombot amíg nem hallod a "Media Selective 
Pairing" opciót.

3. Válaszd ki a menüpontot, majd indíts Bluetooth párosítást a 
telefonodról.

4. Válaszd ki telefonod kijelzőjén a Smart HJC 20B készüléked.
5. Ha a telefon Bluetooth csatlakozási kódot kér: 0000

4.3 Advanced Selective Pairing:
A2DP Stereo or Handsfree

Phone Pairing allows the headset to establish two Bluetooth profiles:
Hands—Free or A2DP Stereo. Advanced Selective Pairing allows the
headset to separate the profiles to enable connection with two devices.

|
4.3 Advanced Selective Pairing:

AZDP Stereo or Handsfree
Phone Parrrng attows the headset to estabtrsh two Btuetooth profrtes
Handeree or A2DP Stereo. Advanced Seteotrye Parrrng attows the
headset to separate the protrtes to enabte connectron wrth two devrces

4.5 A2DP (telefonálás, és zenehallgatás)

t @

4.4 HFP (csak telefonáláshoz való csatlakozás)
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4.4 Bluetooth GPS Párosítás

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig, melyet hang 
visszajelzés fog jelezni.

2. Nyomd meg 3-szor a (+) gombot.
.

3. Nyomd meg a középső gombot, majd keresd meg a kihangosítód a 
GPS rendszerében.

4. Az alapértelmezett Bluetooth párosítási kód: 0000

5 TÁRCSÁZÁS, ÉS BEJÖVŐ HÍVÁS
FELVÉTELE

5.1 Tárcsázás, felvét
1. Ha csörög a telefon, nyomd meg a középső gombot a felvételhez.
2. Ha be van kapcsolva a hangutasítás, a megfelelő utasítással, vagy a 
mikrofonba való belefújással is felveheted a telefont.
3. A beszélgetés megszakításához nyomd a középső gombot 2mp-ig.
4. A csörgő telefon visszautasításához nyomd a középső gombot 2mp-

ig.

I SMART HJC 203

4.4 Bluetooth GPS Navigation Pairing

To answer a call, tap the Center Button to answer the call.
You can also answer the incoming call by loudly speaking any
word of your choice if VOX Phone is enabled, unless you are
connected to intercom.
To end a call, press and hold the Center Button for 2 seconds until
you hear a mid—tone single beep.
To reject a call, press and hold the Center Button for 2 seconds
until you hear a beep while the phone is ringing.
To make a call with voice dialer, press and hold the Center Button
for 3 seconds in stand—by mode to activate the voice dialer of your
mobile phone.

@ r SMART HJCZOB

4.4 Bluetooth GPS Navigation Pairing

1

2
To answer a caH tap the Center Button to answer the caH
You can atso answer the rncomrng caH by tobdty speakrng any
word or your chorce rt VOX Phone rs enabted untess you are
connected to rntercorn
To end a cam press and hotd the Center Button for 2 seconds untrt
you hear a mrdrtone srngte beep
To reject a caH press and hotd the Center Button for 2 seconds
untrt you hear a beep whrte the phone rs nhgrng
To rnake a caH wrth vorce drater press and hotd the Center Button
for 3 seconds rn standby mode to actrvate the vorce drater or your
mobrte phone
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5.2 Gyorstárcsázás
1. A gyorstárcsázás menübe való belépéshez tartsd nyomva a (+) 
gombot 3mp-ig.
2. Nyomd a + és - gombot a menük közötti navigáláshoz.
3. Menüpontok

4. A menüpontot a középső gombbal aktiválhatod.

6 SZTEREÓ ZENE

6.1 Bluetooth Sztereó Zene
1. A zene lejátszásához / szüneteléséhez tartsd nyomva a középső 
gombot 1mp-ig.
2. A hangerő állításához röviden nyomd meg a (+) vagy (-) gombot.
3. Az előre / hátra léptetéshez nyomd a (-) vagy (+) gombot 1mp-ig.

6.2 Zene megosztása más kihangosítóra
Zenédet streamelheted a partnered HJC/Sena kihangosítójára.
1. Nyomd meg a (-) gombot 3 másodpercig interkom módban.
2. A zene váltáshoz tartsd nyomva a (+) vagy (-) gombot 1mp-ig. 
3. A streamelés befejezéséhez tartsd nyomva a (-) gombot 3 mp-ig.

6.1 Bluetooth Stereo Music

1 . To play or pause music, press and hold the Center Button for
1 second until you hear a double beep.
To adjust the volume, tap the (+) Button or the (—) Button.
To track forward or track back, press and hold the (+) Button or
the (—) Button for 1 second.

6.1 Bluetooth Stereo Music
1 To ptay or pause musrc press and hotd the Center Button for

t second untrt you hear a doubte beep
2 To adjust the yotume, tap the (+) Button or the (r) Button
3 To track forward or track back‘ press and hotd the (+) Button or

the (r) Button for 1 second

1. Utolsó szám visszahívása	 	 4. Harmadik elmentett gyors kontakt
2. Első elmentett gyors kontakt	 	 5. Megszakítás
3. Második elmentett gyors kontakt
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7 KIHANGOSÍTÓ PÁROSÍTÁS

7.1 Párosítás más headsetekkel

A készüléket max. 9 headsettel tudod egyszerre párosítani.

1. Kapcsold be a két headsetet.
2. Tartsd nyomva a középső gombot 8 másodpercig. Ekkor gyorsan, 
pirosan villogni kezd  a készülék LED lámpája. ("Intercom pairing")
3. Ha mindkét készülék villog, nyomd meg valamelyiken a középső 

gombot (nem számít, melyiken) és várj, amíg a LED lámpa kékre 
nem vált. Ekkor a két készülék párosítva lett. Ha a párosítás nem 
fejeződik be 1 percen belül, a készülék visszaáll standby módba.

I SMART HJC 203
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Megj.:
1. Az Audio Multitasking funkciót be kell kapcsolni a zene megosztásához.
2. Megosztás közben te, és a partnered is tudja léptetni a lejátszott zenét.
3. Telefon hívások erejéig a funkció ideiglenesen szünetel.
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Int e r c o m  
Fri e n d D

Int e r c o m  
Fri e n d B

Int e r c o m  
Fri e n d C

Int e r c o m  
Fri e n d J

YOU

4. Összesen max. 9 készüléket tudsz párosítani. Ismételd a fenti 
folyamatot más készülékkel való párosításhoz.

Intercom  
Friend D

Intercom  
Friend B

Intercom  
Friend C

Intercom  
Friend J

YOU

TE

5. A párosítási sorrend a párosítás idejétől függ. Az utolsó párosított 
eszköz lesz a készülékeden beállított "Első partner". Az előzőleg 
beállított eszköz lesz a második, míg az azelőtt beállított lesz a 
harmadik.
.

TE

"@--@
    B              C             D                      J
partner      partner     partner            partner

C@O---@ "@---@
    B              C             D                      J
partner      partner     partner            partner Intercom
Intercom Intercom Intercom Friend B Friend C
Friend C Friend D Friend]

|

2121

    B              C             D                      J
partner      partner     partner            partner Intercom
Intercom Intercom Intercom Friend B Friend C
Friend C Friend D Friend]

TE

tst I‘IteICOH 2rd Interccm e a ;



22

SMART HJC 20B

8 KÉT- ÉS TÖBBIRÁNYÚ INTERKOM

8.1 Kétirányú interkom
1. A korábban párosított másik interkom eszközzel a középső gomb ó 
segítségével tudsz kapcsolatot létesíteni. Egyszeri lenyomás esetén a 
kapcsolatot az első partnerrel létesíted. A második partnerhez való
csalakozáshoz nyomd meg kétszer. A harmadik és a többi partner
kiválasztásához nyomd meg a középső gombot háromszor, majd a (+)
és (-) gombok segítségével válaszd ki a partnert. Csatlakozáshoz
nyomd meg a középső gombot.
2. A beszélgetés megszakítása a középső gombbal történik, az első 

pontban leírtakkal megegyezően.

Második
Partner

Interkom start       Középső gomb
Egyszeri 
lenyomás

Középső gomb 
dupla lenyomás

Interkom vége
Középső 
gomb
egyszeri 
lenyomás

Középső 
gomb dupla 
lenyomás

Középső gomb 3x 
lenyomás
Partner kiválasztás + / - 
gombokkal
Középső gomb 3x 
lenyomás
Partner kiválasztás + / - 
gombokkal

Minden interkom vége Középső gomb nyomva tartás 1mp-ig

8.2 Többirányú interkom

Három tagú interkom beszélgetésben is részt vehetsz, ha egyszerre két 
külön kihangosító készülékkel kapcsolódsz össze.

I SMART HJC 203

8 Two-WAY & MULTI-WAY INTERCOM friend friend 3rd ~ 91h intercom friend

Start & End Two-way Intercom

8.2 Multi-way Intercom

22

E‘Id ary In'ercom P'ess the Center Butto‘r for ‘ Seco‘rd

Slarl at End Two-way Intercom

8.2 Multi-way Intercom

Első
Partner

3. - 9. Partner
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1. A háromtagú beszélgetéshez neked (A) párosítanod kell a 
készüléked B-vel és C-vel egyaránt. (B és C-nek nem kell 
egymással)

Pairing

párTE

Intercom  
B

Intercom  
C

2. Kapcsolódj az egyik partnerhez. Akár te is kapcsolódhatsz B-hez 
például, vagy B is hozzád.

YOU

Intercom  
B

Intercom  
C

3. The második interkom partner (C) ha hozzád csatlakozik (vagy te 
hozzá) automatikusan bekapcsolódik a beszélgetésbe.

Intercom  
Friend B

Intercom  
Friend C

TE

4. Te (A) és a két társad (B és C) egy 3 tagú beszélgetésben vagytok.

Intercom  
Friend B

Intercom  
Friend C

TE

|

.A

Intercom

2. Start an intercom conversation with one of the two friends in
your intercom group. For example, you (A) may start an intercom
conversation with the intercom friend (B). Or intercom friend (B)
may start an intercom call with you (A).

YOU

G)?
Intercom

Friend B Friend C

CG)?
Intercom Intercom
Friend B Friend C

23

€393 @
2 Start an rntercom conyersatron wrth one of the two trrends tn

your rntercom group. For exampte‘ you (A) may start an rntercom
conversatron Wrth the Intercom tnend (B) Or rntercom tnend (B)
may start an rntercom caH Wrth you (A)

3

x

23

Intercom  
C

Intercom  
B

TE

Intercom  
C

Intercom
B

Intercom  
C
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3-nál több interkom felhasználót is hozzá tudsz adni (max 8 veled 
együtt) egy interkom láncba. A lánc első és utolsó tagja tud új 
részvevőket behívni.

Intercom  
Friend B

Intercom  
Friend C

YOU

Ha tagja vagy egy három tagú beszélgetésnek, teljes mértékben 
lekapcsolódhatsz, vagy megszakíthatod akár csak egy partnerrel a 
kapcsolatot.
1. Tartsd lenyomva a középső gombot 5mp-ig a teljes 

lecsatlakozáshoz.
2. Nyomd meg egyszer a középső gombot, hogy lecsatlakozz B 

partnerről, nyomd meg kétszer, hogy lecsatlakozz C partnerről.

I SMART HJC 203
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am Both the head and the tart of the oharn can add new partrcrpants
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Például, ha már van egy hármas beszélgetésetek, ahol hozzád 
csatlakozik B és C is, akkor ők tudnak további 1-1 tagot bevonni a 
láncba. Ezen tagok bevonása után az újonnan bevont tagok tudnak 1-1 
új tagot bevonni.

YOU

Intercom  
Friend B

Teljesen le tudsz csatlakozni a beszélgetésről, vagy akár le is tudsz 
csatlakoztatni részvevőket a beszélgetésről.
1. Tartsd a középső gombot lenyomva 5mp-ig, ezzel megszakítod a 
teljes beszélgetést.
2. Egyszeri, vagy kétszeri középső gomb lenyomással 

lecsatlakoztatod B, vagy C partnert. Ha például lecsatlakoztatod a 
B partnert, akkor továbbra is hallani fogod C-t, és mindenkit, aki C-
re láncolva csatlakozott, de B-t és a rá láncolt partnereket már nem 
fogod hallani. B és az általa behívott partnerek még hallják 
egymást.

YOU

Intercom  
Friend B

Intercom  
Friend C

@063)
.../ \ /Y°“\ / \...

Intercom
Friend B

Intercom
Friend

|

wu\ /
€39
Intercom
Friend C

\'2‘

Intercom
Friend B

000/ \000

25

t @

@OCOD
.../ \ / \ / \...

1 Press the Center Button for 5 seconds untrt you hear doubte
beeps to termrnate muttrrway rntercorn tt termrnates the rntercom
connectrons between you (A)( and at) partrcrpants tn the charn
Srngte tap or doubte tap the Center Button to drsconnect rntercorn
connectron between one of the two rntercorn tnends A srngte tap
wrtl drsconnect the rntercom connectron between you (A) and (B)
Rest of the connectron of the charn wrtt be preserved eewrse
doubte tap e drsconnect the rntercorn connectron between you
(A) and (C) whrte preservrng rest ot the connections

° @.../ \ x.\ / \...
€39

25

Intercom
Friend C

Minden részvevő mellett levő partner a résztvevő által korábban 
párosított készülék.

Ehhez az interkom kapcsolathoz be kell
kapcsolni a 8 tagú interkom funkciót!
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YOU

9 HÁROMTAGÚ TELEFONOS KONFERENCIA-
HÍVÁS MÁS INTERKOM FELHASZNÁLÓKKAL

Háromágú telefonos beszélgetést is folytathatsz két partnerrel (ebből 1 
tag kapcsolódik telefonon, a másik hagyományos interkom kapcsolat), 
ha aggódtok a távolság miatt. Hívd fel az egyik kihangosítós partnered 
telefonon, majd a középső gomb segítségével (az előző fejezetben 
leírtak alapján) csatlakozz össze a másik partnereddel Bluetoothon 
keresztül. A Bluetooth kapcsolódás megszakításához nyomd röviden a
középső gombot. A telefonos beszélgetés megszakításához nyomd
3mp-ig a középső gombot.

I SMART HJC 203
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10 KÖZVETLEN CSOPORTOS INTERKOM

A közvetlen csoportos interkom előnye az, hogy nem láncban 
kapcsolódnak a részvevők, hanem minden tag mindenkihez külön 
kapcsolódik (mint egy háló). Ez csak Smart HJC BT felhasználókkal
működik!
1. A Smart HJC BT alkalmazásban lépj be a Group Settings menübe a 

Group Intercom menüből.
2. Válaszd ki a korábban párosított eszközök közül azokat a 

partnereket, akikkel beszélgetni szeretnétek.
3. Nyomj a "Save to my Smart HJC 20B" gombra.
4. Nyomd meg a telefonod kijelzőjén a Connect gombot, vagy 

kihangosítódon a + és a - gombokat egyszerre.
5. Amikor minden kihangosító csatlakozott, minden hangszóróban a 

"Group Intercom Connected" jelzés fog hallatszani.
6. A csoportos interkom befejezéséhez nyomd újra egyszerre a + és - 

gombokat.

27

11 UNIVERZÁLIS INTERKOM

Az univerzális interkom funkcióval más gyártók kihangosítójához is 
tudsz csatlakozni. Egyszerre csak 1 nem-HJC kihangosító partnerhez 
tudsz csatlakozni (lánc-típusú csoport kivételével). Minden Bluetooth 
kihangosító csatlakoztatható a készülékhez, ha Bluetooth HFP (hands-
free profile) kompatibilis.	 A beszélgetés max. hatósugara a másik
készülék teljesítményén múlik.

Untversat tntercom attows you to wave tntercom conversator‘s wtth
users of r‘oaMAFIT HJC Btuetooth headsets You can patr the
headset wttt‘ onty one noaMART HJC headset at a ttme None
SMART HJC neadseis can be corrected to the SMART HJC headset
1" they support the Btuetooth Handeree Prof te (HFP) The tntercom
d stance deper‘ds on the oertormanoe of the Btuetoott‘ headset to
wmch tts oonneotec
When a r‘or‘rSMART HJC headset ts paved wtth the SMART HJC
headset 1t another Bpetooth devce s oared vta Second Moptte
Phone Patrtng tt wttt be dtsoonnecteo

27

Ehhez az interkom kapcsolathoz be kell kapcsolni
a 8 tagú interkom funkciót!

Számos kihangosító csak a láncos csatlakozást
támogatja, a közvetlen csoportos interkom kapcsolatot
nem mind.
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G 0% co.G 0% G.

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások)
2. A + és - gombok segítségével válaszd ki a "Universal Inter-

com Pairing" menüt
3. Állítsd át a nem-HJC kihangosítót párosítás módba
4. A kihangosítók automatikusan csatlakozni fognak 

egymáshoz.

Te
nem-HJC
kihangosító

HJC
kihangosító

3 tagú beszélgetés          4 tagú beszélgetés

nem-HJC
kihangosító

Te
HJC
kihangosító

nem-HJC
kihangosító

12 FM RÁDIÓ

12.1. FM Rádió be / kikapcsolása

Az FM rádió bekapcsolásához nyomd 1mp-ig a (-) gombot. Az FM 
rádió kikapcsolásához nyomd 1mp-ig a (-) gombot. 

12.2. Előre beállított csatornák

Nyomd a középső gombot 1mp-ig a következő elmentett csatornádra
való váltáshoz.

12.3. Keresés és mentés
1. Nyomd duplán a + gombot, hogy megtaláld a következő 
csatornát, vagy duplán a - gombot, hogy megtaláld az előző 
csatornát.
2. A készülék addig keresi a csatornát, amíg nem talál tiszta jelet.
3. A csatorna elmentéséhez tartsd nyomva a középső gombot 3mp-
ig.
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4. A (+) és (-) gombok segítségével válaszd ki, hogy hanyadik helyre 
szeretnéd menteni a csatornát.	Max 10. csatornát tudsz elmenteni. 
(Megszakíthatod a mentési folyamatot, ha vársz kb. 10mp-et, vagy 
megnyomod a (+) és (-) gombot röviden, egyszerre.	Nyomd meg a
(+) gombot 1mp-ig, hogy jóváhagyd a csatorna elmentését.

6. A csatorna törléséhez tartsd nyomva a (-) gombot 1mp-ig.

12.4 Tömeges Keresés és mentés
1. Tartsd nyomva a (+) gombot 1 mp-ig. Ekkor a készülék feljebb lévő
frekvenciákat fog keresni.
2. Ha a készülék új állomást talál, 8mp-ig ezen az állomáson fog
maradni, majd tovább fog keresni.
3. A keresés akkor fog megállni, ha újra megnyomod a (+) gombot 1
mp-ig.
4. Ahhoz, hogy elmentsd a csatornát amit éppen hallgatsz, a hallgatás
8másodperce alatt meg kell nyomnod a középső gombot.
5. A csatornák mentése egy adott előbeállításra törli az előző

csatornát az adott beállításról.

12.5 Ideiglenes csatornalista
Ideiglenesen be tudsz állítani 10 külön csatornát a már elmentetteken 
kívül, ha például külföldre utazol. Nyomd meg a (+) 3-szor. A készülék 
automatikusan találni fog 10 csatornát, amiket elment a meglévő listád 
helyére ideiglenesen. Ez  a lista visszaáll az általad manuálisan 
beállított 10 csatornára a következő újraindításkor.

|
4.
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12.6 Régió Kiválasztása
Az alkalmazás segítségével ki tudod választani a régiód. A megfelelő 
régió kiválasztása szükséges ahhoz, hogy az eszköz a számodra 
szükséges frekvencia intervallumot szkennelje.

Lépték

Nemzetközi 76.0	~	108.0	MHz ± 100 kHz

Amerika 87.5	~	107.9	MHz ± 200 kHz

Ázsia 87.5	~	108.0	MHz ± 100 kHz

Ausztrália 87.5	~	107.9	MHz ± 200 kHz

Európa 87.5	~	108.0	MHz ± 100 kHz

Japán 76.0	~	95.0	MHz ± 100 kHz

13 HANGUTASÍTÁS

A hangutasítások segítségével angol nyelvű kifejezések használatával 
tudod irányítani a készüléked anélkül, hogy el kéne venned a kezed a 
kormányról a gombok nyomkodásához.

Hangutasítás kezdeményezése:
1. Kétféleképp tudod bekapcsolni a hangutasítás funkciót. Az 
atombiztos megoldás, ha a középső és a (-) gombot egyszerre 
megnyomod. A másik, biztonságosabb megoldás, ha a "Hello Sena" 
kifejezést belemondod a mikrofonba. 
2. Mondd fel a kívánt parancsot az alábbi táblázatból:

30

® 1 SMART HJC 203

12.6 Régié Kivélasztésa
AZ a1ka1'fiazés segitsége’xa k1 :udod /é1asztan a re’gK'm A megfe1e15
régm k1va’1asZ1ésa szukséges ahr‘oz hogy aZ eszkbz a sZamodra
szukséges T’ekvenma m\ervaHumot sZkem‘eUe

Léplék

Nemzeik'om 76 0 ~10?) O MHZ

87 5 ~107 9 MHZ

: 100 kHZ

Ameflka : 200 kHz

Azsm s7 5 ~108 c MHZ : 100 kHz
AJSZIFéha 87 5 ~107 9 MHZ : 200 kHz

Eurdpa 87 5 ~108 C MHZ : 100 kHz

Japan 76 0 ~ 95 O MHZ : 100 kHz

30

13 HANGUTASiTAS

A har‘gutashésok seghse’ge’ve1 angd nye1vfl Wejezésm haszr‘a’1até/a1
tudod 1m ‘1 a késZu1e’4ed ane’1ku1 hogy e1 «éne vem‘ed a kezed a
ko’ma’mrm a gombok nyomkoda’sa’hoz

Hangutasités kezdeme’nyezése:
1 Ké1fé1e<épp tudod bekapcsow a hangutasflés fur‘kmdt AZ
atomb1ztos megddés ha a kdzéusé és a (r) gorroot egysze’re
megnyomod A "na’sm batonségosabb megddés ha a"He1o Sena"
Wejezéa be1errondod a mwofonba
2 Mowda fe1 a mam parar‘csot aZ a1a’bb1téb éZatbé1
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“Intercom  
[one, two, … , nine]”

“End intercom” 

“Last intercom”

“Group intercom”

“Cancel”

 

“Music”  “Stereo”

“FM radio”

“Check battery”

“Speed dial  
[one, two, three]”

“Redial”

“What can I say?”

“Connected  
devices”

“Next”

“Previous”

“Stop”

|

Status Voice Status Voice

“Intercom
[one, two, , nine]”

all intercoms “End intercom”

“Last intercom”

intercom “Group intercom”

Music / Radio

Next “Next”

track (music) /
(FM radio)

“Previous”

Radio “Stop”

“Cancel”

“Music” “Stereo”

FM radio “FM radio”

“Check battery”

“Speed dial
[one, two, three]”

“Redial”

“What can I say?”

“Connected
devices”
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Standby/
Interkom

Kapcsolódás az 1/2/.../9
interkomra

Lekapcs. az összes
interkomról

Utolsó interkom hívása

Csoportos interkom
"Pairing intercom"Interkom párosítás

Parancs megszakítás

Standby/
Interkom

Standby/
zene/
FM rádió

Lejátszás / szünet /
FM rádió ki/be

Akku szint lekérdezés

Gyorstárcsázás (1/2/3)

Utolsó csoport visszahívása

Parancsok lekérdezése
Csatlakoztatott
eszközök

Beállítások "Configuration"

Elérhető ebben
 a módban Funkció Hangutasítás

Zene/
FM rádió

Következő zene/
elmentett csatorna
Előző zene/
elmentett csatorna

Zene / rádió leállítása

Megjegyzés: a hangutasítások pontossága nagyban
függ a környezeti zajoktól, és az akcentustól. Ha
kezdetben nem ismeri fel  a parancsokat az eszköz,
de szeretnéd a hangvezérlésd használni, ne add fel.
Próbálgasd különböző kiejtéssel mondani a
parancsokat, idővel belejössz!

\ @
Elemeus ebben _, V ,
a médban Funkclo Hangulasnas

Kapcsoléda’s az 1/2/.../9 “Intercom Kévetkezé zene/
interkomra [one, two, , nine]” elmemett csamrna

L K , ' _ n ,.
infiefmrgz 055295 “End Intercom" Zene/ Elozo Zene/

' ' ' elmenlen csamrna ”PVEViOUS"
Standby] Utolsé inlerkom hivésa “Last intercom” FM radlo

Zene / ra'dic’) lea'lma'sa “S! "
Interkom Csoponos inlerkom “Group intercom" °P

“Next"

Imerkom pémsflés "Pairing iME'CDm" . , . . .Megjegyzes: a hangutasnasok pontossaga nagyban
Parancs megszaknés “Cancel" fflgg a kérnyezeti zajoktél, és az akcentustél. Ha
Leja'tszés / szunet ”Music" /“S[ereo" kezdetben nem ismeri fel a parancsokat az eszkéz,

, , . n _ ,, de szeretne'd a hangvezérle’sd hasznélni, ne add fel.
FM rad‘c’ “be FM ”d” Prébélgasd k nbbzé kiejtéssel mondani a

parancsokat, id6vel belejbssz!Akku szim lekérdezés “check battery”
V ,, “SpeeddialStandby/ Gyorslarcsazas (1/2/3) [one, two, three]"

zene/
, ., Utolsé csoponvwsszahiva’sa “R d' I"

FM radio 9 'a
Parancsok Iekérdezése “What can I say?"

Csatla koziatott_ __ “Connected
eszkozok devices"

Bea’llita’sok "Configuration"
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14 FUNKCIÓ FONTOSSÁGI SORREND

A headset az alábbi sorrend szerint sorolja be a funkciókat:

  Mobiltelefon hívás

   Hangutasítás

   Interkom

   Zene megosztás kihangosítók között

   FM Rádió
  Bluetooth zene

A feljebb elhelyezkedő funkciók aktiválása (pl. telefon felvétele, vagy 
interkom kommunikáció kezdeményezése) mindig megszakítja a lejjebb 
való, már folyamatban lévő funkciókat. Például: a telefon felvételekor az 
interkom funkció a telefonbeszélgetés megszakításáig szünetel.

15 BEÁLLÍTÁSOK

15.1. Beállítások
1. A beállításokba való belépéshez nyomd a középső gombot 12mp-
ig. A "Configuration Menu" hang jelzi a menüt.
2. Nyomd a (+) vagy (-) gombokat az opciók közötti fel- és leváltáshoz
3. A menübe való belépéshez nyomd a középső gombot.

32

@ \ SMART HJCZOB

14 FUNKGIO FONTOSSAGI SORBEND

A headset az a‘ébbw sorrend szermt soroHa be a funkcwékat

Mob\\\e\efon hivés
Hargutashés

\merkom
Zene megosztés kmangoshdk kdzdfl

FM Rédwé

B‘uemoth Zens

A eebb e‘he‘yezkedé funkcwék aktwé‘ésa (P‘ 1e‘efon fe‘véte‘e vagy
mterkom kommumka’cwé kezdeményeze’se) mmdwg megszakma a \eflebb
vab‘ mér fo‘yamatban \e’vé furkmékat Pé‘déu‘: a Ie‘eion fe‘vém‘ekor az
mterkom funkcwd a te‘efonbeszé‘getés megszakfléséwg SZL'me1e\

32

15 BEALLiTASOK

15.1 . Beélll’tésok
1 A bee" ita’sokba vak') be‘épésrez nyomd a kbzépsé gorrbov 12mm
‘9 A "Corflgurauon Mew“ hang je\Z\ a menut
2 Nyomc a H) vagy [,1 gombokat az opcwok kdzbm feL és \evéka'shoz
3 A menube vak') oe‘épésr‘ez nyomd a kbze’psb’ gomboi
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.

|

pairing information HJC 203.

control the headset using Sena Remote Control

headset and the Remote Control device.
Control Pairing.

mode in the Remote Control device. The headset will
connect with the Remote Control device in pairing

mode.

33

15.1.1. Minden párosítás megszüntetése

	
	 a középső gomb megnyomásával tudja törölni
	 az összes párosított készüléket.

15.1.2. Távirányító eszköz párosítása

	 A headset távolról kezelhető a Sena Távirányító
	 eszközzel (külön megvásárolható a Senától).
	 1. Kapcsold be a kihangosítót, és a távirányítót.
	
	 3. Állítsd be a távirányítót párosítás módba.
	 A kihangosító automatikusan kapcsolódik.

A beállítások 6. elemének kiválasztásakor

2. Indítsd el a párosítást a beállításokból

15.1.1.

15.1.2.

Minden pérosités megszflntetése

A beéllnésok 6. elemének kivélaszta’sakor
a kézépsé gomb megnyoma’sa’val tudja Iérfilm
az fisszes pa'rosl’ton készflléket.

Tévirényl’té eszkéz pérositésa

A headset tévolrél kezelheté a Sena Tévirényl’té
eszkdzzel (killén megvésérolhaté a Senétél).
1. Kapcsold be a kihangositét, és a tévirényl’tét.
2. Indl'tsd el a pérositést a beélll’tésokbél
3. Alll’tsd be a tévirényl’tét pérosités médba.
A kihangosité automatikusan kapcsolédik.
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Telefonszámok hozzáadása a gyorsabb tárcsázás érdekében.

Az Audio Boost opció bekapcsolása nagyobb hangerőt biztosít.                  
Az audio boost kikapcsolásával alacsonyabb a max. hangerő, de 
tisztább, érthetőbb a hang.

Az automatikus hangerő bekapcsolásával a headset hangereje a 
környezeti hangok (szélzaj) növekedésével erősödik. Ha ez ki van 
kapcsolva, a hangerőt kézzel, a + és - gombokkal lehet állítani A 
funkciót az alacsony (low), közepes (medium) vagy magas (high) 
érzékenység kiválasztásával tudod bekapcsolni. Minél magasabb 
érzékenységet állítasz be, annál kisebb környezeti zajokra fog reagálni 
a headset.

A funkció segítségével a bejövő hívásokat hangutasítással tudod 
felvenni. Amikor bejövő hívásod érkezik, a hívást a hangos "Hello" 
szóval, vagy a mikforonba való belefújással tudod felvenni. A funkció 
kikapcsol, amíg más kihangosítóval össze van kapcsolva az eszköz. A 
hívásokat egyéb esetben az eszköz középső gombjával lehet felvenni.

A funkció javítja a kihangosítók közötti hangminőséget a jelerősség 
növelésével. A funkció ideiglenesen kikapcsolásra kerül, amíg 
csoportos intercom beszélgetésben van az eszköz.

A funkció segítségével kommunikálhatsz a párosított kihangosítókkal, 
miközben zenét, vagy a GPS utasításait hallgatod.
A zene, vagy egyéb háttér audio továbbra is hallható lesz, viszont 
amikor a partnered (vagy te) beszélsz, a háttér audio elhalkul, majd 
visszahangosodik.	 Az elhalkulás mennyisége, és érzékenysége az In-
tercom-audio overlay sensitivity és az Audio overlay volume man-
agement menükben hangolhatók.

I SMART HJC 203

15.2 A beállítások menüpontjai

Telefon

34

15.2
A headset beállításait megtekintheted és módosíthatod a SMART HJC
Device Manager PC szoftverrel és a SMART HJC BT applikációval.

15.2.1. Speed Dial

15.2.2. Audio Boost (kikapcsolva alapértelmezetten)

15.2.3. Smart Volume Control (kikapcsolva alapértelmezetten)

15.2.4. VOX Phone (bekapcsolva alapértelmezetten)

15.2.5. HD Intercom (bekapcsolva alapértelmezetten)

15.2.6. Audio Multitasking (bekapcsolva alapértelmezetten)

@ l SMART HJCZOB

15.2 A beéllitésok meniipontjai
A headset beélllta’salt megleklntneted és médosltnatod a SMART HJC
Devwce Manager PC szoftverrel és a SMART HJC BT apphkacldval
15.2.1. Speed Dial

Teleforszamok nozzaadésa a gyorsabb Ia'rcsa’za’s érdekében

15.2.2. Audio Boost (kikapcsolva alapértelmezetten)
AZ Alll Boost Opl) bekapcsolasa nagyobb nangerél blZlOSll
Az audlo boost klkapcsolésaval alacsonyabb a max nangerél de
llszta’bb énnetébb a hang

15.2.3. Smart Volume Control (kikapcsolva alapértelmezetten)

Az automaukus hangeré bekapcsolésa’val a readsel hangereje a
kdrnyezeh nangok (szélzaj) névekedésével erésddlk Ha ez kl van
kapcsolva a hangerfil ke’zzel a + és , gombokkal lerel éllltanl A
lunkmét az alacsony (low). kbzepes (medlum) vagy magas (mgh)
e’rzékenység kwélasztésa’val tudod bekapcsolm Mlne’l magasabb
érzékenységet a’llhasz be annal klsebb kbrnyezem zajokra fog reaga’lnl
aheadsel

34

15.2.4. VOX Phone (bekapcsolva alapértelmezetten)
A funkclé segilsége’vel a bepvé nivasokal rangutaslta'ssal ludod
felvennl. Amlkor bepvé nlva'sod érkezwk‘ a nlvésl a nangos "Hello"
széval vagy a mlkloronba vald belelfljassal ludod felvennl A funkclé
klkapcsol, amlg mas klnangositéval Ossze var kapcsolva aZ eszkdz A
niva'sokat egye’b eselben aZ eszkéz kdzépsé gombjéval lenel felvernl

15.2.5. HD Intercom (bekapcsolva alapértelmezetten)

A lunkclé jaVa a klnangoshék ROm nangmlnéséget a jelerésség
nbvelése’vel A funkclé \delglenesen klkapcsolésra kerul. amlg
csoportos \nlercom beszélgete’sben van az eszkdz

15.2.6. Audio Multitasking (bekapcsolva alapértelmezetten)

A funkclé segilsége’vel kommunlka’ natsz a pa’rosiloti klnangosiibkkal
rr kbzben zenél Vagy a GPS Ltasita’san l‘allgatod
A Zena vagy egyéb l‘a'llér audo :O/abbra l5 halnaté lesz wszont
amlkor a partnered (vagy le) besze’lsz a halter andlo elna kul "najd
Hsszanangosodlk AZ elnallas mennylse’ge és érzékenysége az In-
tercom-audio_overlay sensitivity és az Audio overlay volume man-
agement menukben hangolhatok.
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A zene, FM rádió és a GPS utasítások lehalkításra kerülnek amíg te, 
vagy a partnered beszéltek. Ennek a halkulásnak az érzékenységét 
tudod állítani a beállítás segítségével.
Az 1-es szint a legalacsonyabb érzékenység,  míg a 10-es a 
legmagasabb.

Ha bekapcsolod ezt a funkciót, az Audio Multitasking során a 
háttérhangok nem fognak elhalkulni az interkom beszélgetés közben.

A nyolc résztvevős interkom opció kikapcsolásával a jelet 4 résztvevőig 
optimalizálja automatikusan a rendszer. Bekapcsolása akkor javasolt, ha 
a beszélgetésben több, mint 4 résztvevő van.

	

Le tudod tiltani a hangjelzéseket, de az alábbi rendszerhangok mindig 
bekapcsolva maradnak:

• Beállítások,	akkumulátor töltöttség jelzés,	gyorstárcsázás, FM rádió 
funkciók

A "Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF)" beállítással 
automatikusan csatlakozik a rádió az éppen halgatott csatorna 
másodlagos frekvenciájára, ha gyengül a fő frekvencia jel. (csak olyan 
csatornák esetében, amik különböző vidéki frekvenciákkal rendelkeznek)

Az FM Station Guide funkció bekapcsolásával minden csatorna 
váltással a rendszer bemondja az éppen befogott frekvenciát.

A Sidetone arra szolgál, hogy visszahalld a saját hangot a saját 
hangszóródból. A funkció bekapcsolása sokaknak segít abban, hogy ne 
kiabáljanak feleslegesen hangosan a mikrofonba.

|

Ha bek

A
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15.2.9.Eight-way intercom (alapért.: ki)

megj.: ha a hangod/partnered hangja nem hangosabb,
mint a kiválasztott érzékenység, a háttérhang nem fog
elhalkulni

15.2.7. Intercom audio overlay sensitivity (alap.: 6)

15.2.8. Audio Overlay Volume Management (alapért.: ki)

15.2.13. Sidetone (alap.:  ki)

15.2.10. Voice Prompts

15.2.11. RDF AF Setting (alap.:  ki)

15.2.12. FM Station Guide (alap.:  be)

i @
15.2.7. Intercom audio overlay sensitivity (alap.: 6)

A zeiie. FM radio és a GPS uiasi’tésok iehaikiiésra keruinek amig \e.
vagy a partnered beszéiiek Eniiek a iaikuiésnak az éize’kenységét
iudod éiii’tani a beéiii’ta’s segiise’gévei
AZ ires szmt a iegaiacsoriyabb érze’keiiység mi’g a 10795 a
iegmagasabb

meg]; ha a hanged/partnered hang/a nem hangosabb,
min! a kivélasztah e’ne’kenység, a ha’trérhang nem fog
elhalkulni'

15.2.8. Audio Overlay Volume Management (alapért.: ki)

Ha bekapcsoiod ezi a iuiikciéi az Audio Muitiiasking sorén a
héite’rhangok nem iognak eiraikuini az inteikom beszéigeiés kdzben

15.2.9.Eight-way intercom (alapért.: ki)

A nyoic iésztvevfis inieikom opcit’) kikapcsoiésa’vai a ieiet 4 iésztvevfiig
opiimaiizéiia auiomatikusan a iendszer, Bekapcsoiésa akkor iavasoii ha
a beszéigeiésben Ibbb mint 4 részivevé van

15.2.10. Voice Prompts

Le tudoa ti tani a hangieizéseket de az aia’bbi iendszerhai‘gm mindig
Ue<apcsoiva maiadwm
0 Bea’iiiia’sok akkufiuia’tci tbtbttségieizés gyorsfia’icsa’za’s FM ia’dit’)
funkciok
15.2.11. RDF AF Setting (alap. ki)

A "Radio Data Systerr (RDS) Aitemati/e Frequency <AF)“ bea’iiiia’ssai
automatikusm csatiakozw a ia'aié az éppen iiaigaioit csatoma
rra'soaiagos iieki'e’icia’ia'ra ha gyei‘gui a i6 iiekvencia iei icsak oiyan
csaioma’k esete’bei‘ a'wiik kuibnbézfi iidéki iiewenc a'Mai iendeikeznek)
15.2.12. FM Station Guide (alap.: be)
AZ FM Staiion Guide iunkcié bekapcsoia’sa’vai minden csatoma
va’itéssai a iendszer bemondia az e’ppen beiogott iiekvenciéi

15.2.13. Sidetone (alap.: ki)

A Sideione aria szoiga’i hogy Visszahaiid a saia'i hargot a saiét
hangszérédbéi A iuiikcid bekapcsoiésa sokaknak segi’i abban hogy iie
kiabéiianak ieiesiegesen hangosan a mikioionba,

35
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Az Advanced Noise Control segít a háttérzajok (pl. szélzaj) 
kiszűrésében, így a vevő fél tisztán hallhatja a hangod. A funkció 
kikapcsolásával nehezen hallható leszel nagyobb sebességen.

A funkció bekapcsolásával gombok megnyomása nélkül, (ANGOL 
NYELVŰ) hangutasításokkal tudod irányítani a készüléked. 

A funkció bekapcsolásával a sisak hátuljába szerelt modul hátrafele 
néző LED lámpája folyamatosan fehéren világít.

16 SZOFTVER FRISSÍTÉS

A headseten levő szoftvert (firmware, nem összetévesztendő a
mobiltelefonos alkalmazással) lehet, és érdemes is időközönként
frissíteni, mivel a gyártó az új verziókkal új funkcóikat, és korábbi
hibákat is javítani tud. A frissítés a HJC Smart Device Manager
számítógépes szoftver segítségével történik, továbbá szükség van az
eszköz illesztőprogramjára is. Ezeket a www.hjchelmets.com/bt
oldalon tudod letölteni, vagy felkeresheted a hivatalos hazai importőrt
(www.hjc.hu), akik a frissítést helyben elintézik.

I SMART HJC 203

36

The headset supports firmware upgrades. You can update the firmware
using the SMART HJC Device Manager. Please visit website at
www.smarthic.com/bt to check the latest software downloads.

15.2.16. White LED Always On (alap.:  ki)

15.2.14. Advanced Noise Control(TM) (alap.:  be)

15.2.15. Voice Command Setting (alap.:  be)

megjegyzés: míg a funkció növeli a motoros láthatóságát alacsony fényviszonyok-
ban, addig az akkumulátor használat is jelentősen növekszik a LED használatával.

@ i SMART HJCZOB

15.2.14. Advanced Noise Control(TM) (alap.: he)
AZ Advanced Noise Controi segit a hénérzajok (pi széizaj)
kiszflrésében. igy a Vevé iéi Uszta’n raHhama a hanged A funkcié
kikapcsoiésévai nehezen haHhaté ieszei nagyobb sebességen

15.2.15. Voice Command Setting (alap.: be)
A funkcid bekapcsoiésévai gombok megnyomésa néikui
NYELVU) hangmashésokkai iudod vényitam a készuiéked

(ANGOL

15.2.16. White LED Always On (alap.: ki)
A iurkmd bekapcsoiésévai a sisak ha’iuijéba szereh modni hairafeie
nézé LED ia’mpa’ja foiyamaiosan feréren Weigh

meg/egyze's. mig a lunkmt') "(five/I a mamas Ia‘matésa’ga’t alacsany fe'nyvr'szonyok-
ban, addig az akkumu/a'tar naszna'laz is [elenm'sen névekszlk a LED haszna‘lata'val.

36

16 SZOFTVEB FRISSiTES

A weadseter ie/é szoitven [irmware Herr bsszeIé/esziendé a
mobiiteiefowos aikaimaza’ssai] ehei e’s érdemes i8 icfikdzbwkém
frissitew mvei a g/a'rtd 32 Li] \erzwokkai Llj fmkcéikat e's «ora'obi
wiba’wt s Javham ILd A ”isshés a HJC Sman Device Manager
sza’ u pes szomer segitséaé/e idrtéwk Iova’bba’ szukség vafl az
eszkéz \Hesztb’p'ograma'ra s Ezekei a www.hjche|mets.comlbt
oida on iudod eldhem. «agy felkeresheted a hivatalos hazai importért
(www.hjc.hu), akik a frissitést helyben elintézik.

http://www.smarthjc.com/bt
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17 HIBAELHÁRÍTÁS

17.1 Gyors visszaállítás
Ha a headset nem működik megfelelően

•	Óvatosan helyezz egy vékony gemkapcsot az ábrán látható nyílásba
•	Érezni fogsz egy lágy kattanást, ekkor húzd ki a kapcsot
•	A headset teljesen leáll/újraindul

17.2 Gyári beállítások visszaállítása
Az alábbi módon tudod visszaállítani a gyári beállításokat:

•	Nyomd a középső gombot 12mp-ig, amikor hallani fogod a "Configura-
tion menu" hangot
•	Nyomd a (-) gombot kétszer.  A "Factory reset" hangot kell hallanod.
•	Nyomd meg újra a középső gombot. Az eszköz újraindul,
AZ ÖSSZES GYÁRI BEÁLLÍTÁS (ELMENTETT ESZKÖZÖK, FM
CSATORNÁK, BEÁLLÍTÁSOK, STB.) VÉGLEG ELTÁVOLÍTÁSRA
KERÜL A FOLYAMAT SORÁN.

|
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Megjegyzés: a gyári beállítások nem fognak visszaállítódni

\ @
17.2 Gya’ri heélll’tésok visszaéllitésa
AZ a‘ébbi médon Iudod weszaéWIam a gya’ri bea’Hitésokat

0 Nyomd a kbze’psfi gombot12mprig‘amwkorha‘lamfogod a “Configurar
Non menu" hangot

17_1 Gyors Visszaélli‘és 0 Nyomd a (r) gombot kétszer. A"Fac1oryresel"hangotkeH haHanod
,, .. ,. 0 Nyomd meg ujra a kézépséi gombot Az eszko'z ujramdu‘,Ha a headset nem mukodwk megfe‘e‘oen .. . . . . .. ..

AZ OSSZES GYARI BEALLITAS (ELMENTETT ESZKOZOK, FM
CSATORNAK, BEALLITASOK, STB.) VEGLEG ELTAVOLiTASRA
KERUL A FOLYAMAT SORAN.

17 HIBAELHARiTAS

. Ovatosan he‘yezz egy vékony gemkapcsot az a’bra’n \a’thaté nyfla’sba

. Erezni fogsz egy \a’gy katlanést‘ ekkor hazd ki a kapcsot

. A headset teUesen IeéH/L'uramdm

Meg/egyzés: a gya’ri bea’llitésok nem fognak visszaa'llitédni

37



www.hjc.hu            Felhasználói útmutató az 1.0-s szoftver verzióhoz

1.0.0

C€F© IC IE R‘o/HS 3%???) (5

1.0.0

[Eagflus_é’?9®
www.hjc.hu Fe‘haszné‘éi utmutatc’) az1.0-s szoftver verzic'nhoz

http://www.hjchelmets.com



