
Motoros kommmunikációs készlet (vezető+utas) 

 
KÉRJÜK OLVASSA A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT GONDOSAN A KÉSZÜLÉK 

HASZNÁLATA ELŐTT. 

UTASÍTÁSOK: 
1. Audió bemenet. 

2. Utas headset bemenet. 

3. Vezető headset bemenet.  

4. Üzemelést visszajelző led. 

5. Utas ki/be kapcsoló + hangerő. 

6. Vezető ki/be kapcsoló + hangerő. 

 

Jellemzők: A belső főbb jellemzői a tiszta kommunikáció, 1 pár fülhallgató+mikrofon 

(headset), a képesség, hogy további audio berendezés csatlakoztatható hozzá, valamint a 

kompakt és funkcionális kialakítás. 

Felhelyezés: (Elemek: az intercom két (AAA) méretű elemet használ.) Ellenőrizze, hogy a 

pozitív (+) és negatív (-) pólusok helyesen vannak feltüntetve. Az elemek behelyezése során 

rögzítse a fedelet a helyére. Ha hosszú használati időszak után a LED (4) elhalványul, a hang 

minősége romlik, vagy a hangerő nagyon alacsonnyá válik cserélje ki az elemeket új 

elemekre, hogy helyreállítsa a teljesítményt. Ha a készüléket hosszú ideig nem fogja 

használni, akkor távolítsa el a telepeket, így megakadályozza a korrózió által okozott károkat. 

Fejhallgatók felhelyezése: a hangszóró és a mikrofon integrálva van. A felhelyezéséhez sem 

fúrás, sem szerszám használata nem szükséges. Egyszerűen tegye fel a headsetet a fülébe, 

majd vegye fel a sisakot. Állítsa be a mikrofont az optimális pozícióba. Csatlakoztassa a 

headset vezetékeit a vezérlő doboz (2, illetve 3 pont). Az intercom készen áll a használatra. 

Többfunkciós bemenet: az audio bemenetbe (1) lehet csatlakoztatni egy hordozható CD-

lejátszót, vagy MP3 lejátszót vagy esetleg rádiót. Az Ön hangja automatikusan felülír minden 

programot amit éppen játszik, így nem kell elnémítani rádiót, ha a két fél beszélgetni akar. 

Működés: A felső gomb ON / OFF, azaz KI/BE kapcsoló (5) és az utas hangerejét is 

szabályozza, míg az oldalsó KI/BE kapcsoló (6) a vezető hangerejét. Kérjük, ellenőrizze a 

headsetet miután a sisakot felvette, ügyelve arra, hogy a hang minősége egyértelműen jó 

legyen (állítsa be a mikrofont), és hogy a hangerő megfelelő legyen (hangerő-szabályozó 

gombokkal (5-6). Figyelem: Ha nagy sebességgel motorozik, a szél süvítését hallani lehet a 

fülhallgatóban. Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy csökkentse a hangerőt, hogy 

csökkenjen a szél zaja a fülhallgatóban. 

 

 

Műszaki adatok: 

Üzemeltetés: 2 db AAA elemmel (NEM TARTOZÉK) 

Névleges kimenet: 150 mW 

Frekvenciaátvitel: 50-20,000Hz+3 dB 

Kimenet: 32Ω 150mW, 84dB+3 dB 

Méretek: 63x56x25 mm 

Súly: 40g  

Üzemi hőmérséklet: -20C°-tól +50C°-ig 
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