Sena R1/R1 MIPS - Chytrá cyklistická helma
Návod k použití
Začněte
1. Tento návod slouží jako základní verze návodu
k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout
z webových stránek sena.com/documents.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi
firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí,
vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat
produkt viz. webové stránky Sena.com/devicemanager-download.
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na
sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a
Instagram pro získávání aktuálních informacích o
produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících
se produktů Sena.

Jak použít tento návod
Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme
jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.

R1/R1 MIPS
Jezděte ve spojení
Poslouchejte své oblíbené skladby, mluvte přes interkom
s kamarády, poslouchejte instrukce z GPS navigace a
ovládejte hovory ze svého mobilu, to vše s vaší chytrou
cyklistickou helmou Sena R1/R1 MIPS. S funkcí
Bluetooth®, HD reproboxy a mikrofonem s technologií
řízení šumu Advanced Noise Control™ se nikdy
nebudete cítit osaměle.

Funkce

=

Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap)
nebo Podržení (Hold)

Tlačítka
Tlačítko (+)

Tlačítko (-)

Integrovaný Bluetooth®.

Čtyřcestný interkom
Středové tlačítko
Vestavěné reproboxy a mikrofon

Význam ikon
Řízení šumu Advanced Noise Control™

Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu

Interkom s dosahem 900 m

Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas

Hlasová výzva

1

Struktura helmy

Jak nastavit helmu

Levá strana
1. Nasaďte si helmu na hlavu s přední částí na čelo.
2. Umístěte nastavovač řemínku na střed, pod vaše uši.
3. Umístěte helmu níž na čelo s přezkou pod bradou a
zadní částí proti krku. Řemínky by měly sedět
komfortně kolem obou uší.

Tlačítka systému Bluetooth

Reproduktory

Mikrofon
Zadní strana

Přezka

Tlačítko
RESET

Nastavovač řemínku

4. Nastavte tah řemínku po bradou v přezce, aby
řemínek seděl pevně a komfortně, potažením
řemínku v přezce pro jeho uvolnění nebo utažení
podle potřeby. Použijte O-kroužek pro zajištění
přesahujícího řemínku.
Řemínek

Port pro nabíjení &
aktualizaci firmwaru
O-kroužek

Tlačítka systému Bluetooth

Poznámka:
Pravidelně kontrolujte pozici a napnutí řemínku pod
bradou.

Modrý/červený/
zelený LED indikátor

Tlačítko (+)

Tlačítko (-)

Zvýšení hlasitosti
Skladba vpřed
Skenování radiových
stanic
Rychlé
vytáčení

Snížení hlasitosti
Skladba vzad
FM rádio ZAP/VYP

5. Otočte knoflíkem upevňovacího systému doprava pro
utažení nebo doleva pro povolení.

Knoflík upevňovacého systému
6. Pro změnu výšky upevňovacího systému pevně
posuňte upevňovací systém nahoru nebo dolu do jiné
polohy.

Středové tlačítko
Přijmutí/ukončení hovoru
Odmítnutí příchozího hovoru
Start/konec interkomové
komunikace
Přehrávání/pauza hudby
Vstup do režimu párování
interkomu
Vstup do nastavení hlasové
konfigurace

Upevňovací systém
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Základní ovládání

Ovládání hudby

Zapnutí/Vypnutí
Přehrávání/pauza

Následující stopa

Zapnutí/
Vypnutí
Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti
Předchozí stopa

Zvýšení
hlasitosti

Snížení
hlasitosti

Interkom

Kontrola úrovně nabití baterie

Až tři další lidi lze spárovat s helmou pro Bluetooth
interkomovou konverzaci.

Jsou zde dva způsoby kontroly úrovně baterie, vizuální
pomocí LED indikátoru a zvukový. Instrukce jsou, když
zapnete Bluetooth systém.
Vizuální metoda

Spárování interkomu

Spárování s interkomem B

Zvuková metoda
a

Vizuální metoda

Zvuková metoda

Vysoká
Střední
Nízká

nebo

Bluetooth spárování (Telefon, MP3,
GPS)
Spárování mobilního
telefonu

Konfigurační nabídka

Modrý blikající
indikátor potvrzuje
spárování interkomů
Stavový indikátor

Další kroky…

Poznámka:
Opakujte předchozí kroky pro spárování s interkomem
jezdce C a D.

Střídavě bliká modře a
červeně pro indikaci,
že zařízení je nyní
Indikátor
zjistitelné.

Dvoucestný interkom
Poslední bude obsloužen jak první

1x vpřed

PIN
Vy

Mobilní telefon
Přijmutí hovoru

Interkom
přítele 1
Start/konec s interkomem
přítele 2

Ukončení/Odmítnutí hovoru
Vy

Přijmutí hovoru

Start/konec s interkomem
přítele 1

Interkom Interkom
přítele 1 přítele 2
Start/konec s interkomem
přítele 3

Ukončení/Odmítnutí hovoru

Uskutečnění hovoru
hlasovým vytáčením

Vy

Hlasové vytáčení
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Interkom Interkom Interkom
přítele 1 přítele 2 přítele 3

Konfigurační nabídka
Bluetooth systému

Skupinový interkom
Spuštění skupinového Ukončení skupinového
interkomu
interkomu

Spuštění

Ukončení

Navigace mezi
volbami nabídky

Konfigurační nabídka

Navigace vpřed

Povolení/zakázání
nebo vykonání volby

= Blikající zelený indikátor
Stavový indikátor

Navigace vzad
Povolení/
Zakázání

Rádio
Zapnutí FM rádia

Přístup do konfigurační
nabídky Bluetooth

Ladění a uložení stanic
Vykonání
Ladění vpřed

Vypnutí FM rádia

Sena správce zařízení

Ladění vzad

Sena správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a
konfigurovat nastavení přímo z PC nebo Apple počítače.
Použitím tohoto softwaru můžete přiřadit předvolby
rychlého vytáčení, předvolby FM radiových stanic atd.
Pro stažení Sena správce zařízení navštivte webové
stránky sena.com.

Vstup o režimu předvoleb
Skenování a uložení stanic

Sena aplikace pro smartphone
Spuštění skenování

Výběr předvolby #

Uložení stanice

Uložení do předvolby #

Sena aplikace pro smartphone umožňuje konfigurovat
nastavení náhlavní soupravy a poskytuje přístup
k návodu k použití. K tomu spárujte vás mobilní telefon
s vaší náhlavní soupravou podle instrukcí v části
„Bluetooth spárování (Telefon, MP3, GPS)“ tohoto
návodu. Spusťte Sena aplikaci a konfigurujte nastavení
přímo z vašeho smartphonu.

Vymazání stanice

Stáhněte si Sena aplikaci pro Android a Apple operační
systémy z sena.com/headset-app.

Zastavení skenování
Přepnutí předvolby

Přepnutí vpřed
Poznámka:
Pro uložení stanic do předvoleb také můžete použít Sena
správce zařízení nebo Sena aplikaci pro smartphone.
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Odstraňování závad
Tovární reset

Typ

Chybový reset

Operace

Tlačítka

Spárování interkomu

Spuštění/ukončení interkomu
Ukončení všech interkomů
Interkom
Spuštění skupinového interkomu

2x vzad

Ukončení skupinového interkomu

Vykonání

Typ

Operace

Poznámka:
Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení
Bluetooth systému.

Zapnutí/vypnutí rádia

Rychlé odkazy

Hledání stanic vpřed

Typ

Operace

Tlačítka

Výběr předvolby

FM rádio

Tlačítka

Hledání stanic vzad

Zapnutí/vypnutí napájení

Spuštění/ukončení
prohledávání FM pásma

Zvýšení/snížení hlasitosti

Uložení do předvoleb
během prohledávání

Základní
ovládání
Přijmutí hovoru

Ukončení/odmítnutí hovoru
Telefon

Hlasové vytáčení

Rychlé vytáčení
Přehrávání/pauza hudby
Stopa vpřed
Hudba
Stopa vzad

Dovozce:
ACI – Auto Components
International, s.r.o.
Podnikatelská 549,
190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz
Poznámka:
Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz
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