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ECONO
Bluetooth® Helmet

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.0.0

POLISH

INTERAKTYWNA JAZDA
Odtwórz ulubione utwory, rozmawiaj przez interkom
ze znajomymi, słuchaj wskazówek nawigacji GPS i
wiele więcej, wszystko dzięki Econo Bluetooth® OpenFace Helmet. Wraz z wbudowanym i zintegrowanym
łączem Bluetooth i interkomem HD, technologia nigdy
nie była tak minimalistyczna i przyjemna w obsłudze.
Bluetooth® 3.0
800 meters (880 yards)

One-to-One Intercom

Versatile Jog Dial

FM Radio

Firmware Upgradeable
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WPROWADZENIE
1.

Skorzystaj z najnowszej wersji aktualizacji
programu za darmo aby w pełni cieszyć się
najnowszymi wbudowanymi funkcjami.
Odwiedź stronę internetową sena.com aby
zaktualizować swoje urządzenie.
Użytkownicy mogą śledzić Senę na
Facebooku, Twitterze oraz Instagramie w celu
otrzymywania najświeższych informacji o
produktach, przydatnych wskazówkach i
innych ogłoszeniach na temat wszystkich
produktów.

2.

SENA Technologies, Inc.
sena.com
Customer Support: support.sena.com
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1.

NA TEMAT ECONO
BLUETOOTH HELMET

1.1

Informacje ogólne

Ten produkt jest kaskiem motocyklowym.
Nie wolno używać kasku w innych celach niż jazda na
motocyklu. Jeśli zostanie użyty do innych czynności, może nie
być wystarczającą ochroną podczas wypadku.
Żaden kask nie chroni w pełni przed wszystkimi możliwymi
wypadkami.
Dla maksymalnej ochrony, kask powinien być jak najlepiej
dopasowany do głowy, a jego klamra dobrze ściągnięta pod
podbródkiem. Kask powinien umożliwić szeroki kąt widzenia
dzięki dopasowanemu systemowi utrzymującemu. Jeśli kask
jest za duży, może przemieszczać się na głowie podczas jazdy.
Kask jest źle dopasowany kiedy można go zdjąć przez
poruszanie go od tyło w górę i w dół. Może to spowodować
zaburzenia widzenia podczas jazdy lub przyczynić się do
wypadku powodując uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć.
Przejdź do podrozdziału 1.4: “Noszenie kasku” aby
dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznego i poprawnego
noszenia kasku.
Zawartość tej instrukcji obsługi może zostać poddana
modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje
mogą różnić się od prawdziwego produktu. Prawa autorskie
należą do firmy Sena Technologies, Inc. Powielanie lub
kopiowanie treści instrukcji obsługi bez wcześniejszej
autoryzacji jest surowo zabronione.
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ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.2 Szczegóły produktu
Lewa strona
Nr Nazwa
4

5

1Mikrofon
2Blenda przeciwsłoneczna

3
2

6
7
8

1
9

3Szybka
4Wentylacja górna
5Skorupa
6Wentylacja tylna
7Zatrzask mocowania szybki
8Dźwignia blendy przeciwsł.
9Gumowa uszczelka

Góra
1

Nr Nazwa
1Wentylacja górna
2

2Wentylacja boczna

Prawa strona
Nr Nazwa
1 Pasek
2

3

4

2
1

5

Gniazdo ładowania i
aktualizacji
oprogramowania

3 Pokrętło

8

4 Głośnik
5 Dioda LED

ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.2.1 Przycisk systemu Bluetooth
Przekręć/Przekręć
podczas naciskania
Dotknij/Naciśnij i
przytrzymaj

1.3 Zawartość opakowania

Kask
Econo

Worek
na kask

Kabel USB
Naklejki
odblaskowe (4)
ładowania
i transmisji danych

1.4 Noszenie kasku
1.4.1 Wkładanie kasku
1. Rozepnij kask przy użyciu systemu utrzymującego.
2. Rozciągnij otwór kasku i załóż go na głowę.
3. Zapnij kask tak ciasno jak to możliwe nie powodując bólu.
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ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.4.2 Ściąganie kasku
1. Zapnij pasek przy użyciu systemu utrzymującego.
2. Łagodnie pociągnij pasek w przeciwnym kierunku i
ściągnij go.
Uwaga:
Zapinanie paska po ściągnięciu kasku sprawi, że najbliższa
powierzchnia nie ulegnie porysowaniu.
Szybki system utrzymywania kasku
2

Pasek

1

Klamra szybko zwalniająca

Regulacja paska

1.4.3 Ściąganie szybki kasku

2
1

1. Otwórz szybkę tak aby znajdowała się w maksymalnie
otwartej pozycji.
2. Pociągnij spust w dół wyciągając w tym samym czasie
szybkę.
3. Powtórz czynność z drugiej strony kasku.
3.
10

ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.4.4 Zakładanie szybki
Zaczep C

Zaczep A

Zaczep B

2
1

1. Otwórz maksymalnie szybkę kasku i wciśnij zaczep C.
2. Pociągnij spust w dół i wciśnij zaczep A oraz zaczep B.
3. Powtórz czynność z drugiej stronie kasku.

1.4.5 Ściąganie poduszki policzkowej

1. Ściąnij trzy zatrzaski poduszki policzkowej z kasku.
2. Ściągnij dolną część poduszki policzkowej z uchwytu.
3. Pociągnij tylną część poduszki policzkowej od
kasku.
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ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.4.6 Zakładanie poduszki policzkowej

1. Przełóż pasek przez otwory w poduszce policzkowej,włóż
plastikową wkładkę poduszki w przestrzeń pomiędzy
skorupą a EPS.
2. Przyłóż poduszkę policzkową do uchwytów.
3. Zaciśnij trzy zatrzaski poduszki policzkowej do trzech
zatrzasków w kasku.
1.4.7 Ściąganie wyściółki

1. Przytrzymaj płytkę i pociągnij ją.
2. Aby wyciągnąć wyściółkę, zwolnij dwa zaczepy
trzymające.
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ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.4.8 Wkładanie wyściółki

1. Włóż plastikową płytkę.
2. Przytwierdź dwa zatrzaski znajdujące się z tyłu szyi do
momentu ich kliknięcia.
1.4.9 Ściąganie blendy przeciwsłonecznej

1

2

3

1. Przeciągnij dźwignię blendy w stronę wskazaną przez
strzałkę, tak aby blenda znajdowała się w obniżonej
pozycji.
2. Przytrzymaj rękę obok zaczepu szybki i pociągnij ją w
stronę wskazaną przez strzałkę.
3. Powtórz czynnośc z drugiej strony kasku.
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ABOUT THE ECONO BLUETOOTH HELMET

1.4.10 Odpinane części wewnętrzne
Wyściółka

Poduszka policzkowa(R)

Poduszka policzkowa (L)

1.5 Sprawdzanie kasku przed jazdą
1.5.1 Sprawdzanie zewnętrznej strony kasku
Sprawdź czy na kasku nie ma żadnych uszkodzeń.
Powierzchowne zadrapania nie wpływają na jakość ochrony
kasku. W przypadku poważniejszych
uszkodzeń( pęknięcia,wygięcia, łuszczenie się farby), kask
nie powinien być dłużej używany.
1.5.2 Sprawdzanie paska
1. Upewnij się, że pasek jest prawidłowo zaciśnięty pod
podbródkiem.
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GETTING STARTED: BLUETOOTH SYSTEM

2. Aby sprawdzić napięcie paska, włóż pod niego palec
wskazujący i pociągnij. Jeśli pasek jest luźny pod
podbródkiem, musi zostać ściągnięty. Jeśli pasek luzuje się
podczas ciągnięcia, kask jest źle dopasowany. Rozepnij
pasek i spróbuj go ponownie dopasować, a następnie
powtórz test.
3. Jeśli nie możesz zapiąć kasku tak żeby przylegał ściśle do
podbródka, sprawdź czy jest w dobrym rozmiarze.
Uwaga: Powtórz test po każdym ściągnięciu/ dopasowaniu
UWAGA: Nigdy nie jeździj z rozpiętym lub źle
dopasowanym zapięciem. Pasek powinien być dobrze
dopasowany i nie luzować się po pociągnięciu. Klamra
nie jest poprawnie zapięta jeśli pasek luzuje się po
pociągnięciu.

2. WPROWADZENIE:
SYSTEM BLUETOOTH
2.1 Włączanie i wyłączanie
• Włączanie

Wciśnij i pokręć pokrętłem zgodnie ze wskazówkami
zegara przez 1 sekundę.

• Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 5 sekund.
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GETTING STARTED: BLUETOOTH SYSTEM

2.2 Ładowanie
System Bluetooth może zostać naładowany przez użycie
wielu znanych metod np. przez kabel USB : do kasku
Econo można użyć każdej ładowarki USB o mocy 5V.

Zależnie od metody ładowania, system Bluetooth zostanie
w pełni naładowany w czasie ok. 3h.
Uwaga:
• Podczas ładowania nie zakładaj kasku. System Bluetooth

wyłączy się automatycznie podczas ładowania.

• Każda ładowarka USB może zostać użyta do ładowania

produktów Seny jeśli posiada certyfikat FCC, CE, IC albo
inny, który jest dopuszczony przez Sene.
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GETTING STARTED: BLUETOOTH SYSTEM

2.3 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii
Podczas gdy interkom jest włączony, czerwona dioda LED
miga wskazująć poziom naładowania baterii.
4 mignięcia = wysoki poziom, 70 ~ 100%
3 mignięcia = średni poziom, 30 ~ 70%
2 mignięcia =niski poziom, 0 ~ 30%

2.4 Regulacja dźwięku
Możesz zgłośnić lub ściszyć dźwięk przez pokręcenie
pokrętłem. Dźwięk jest ustawiony i utrzymany niezależnie na
różnych poziomach dla każdego urządzenia (np. telefonu,
interkomu), nawet jeśli system Bluetooth zostanie zresetowany.
• Zgłośnij / ścisz

Pokręć pokrętłem zgodnie ze ruchem wskazówek zegara
lub odwrotnie.

2.5 Aktualizacja do ściągnięcia
2.5.1 Sena Device Manager
Sena Device Manager pozwala na aktualizację
oprogramowania
i
skonfigurowanie
ustawień
bezpośrednio z komputera PC lub Apple. Aby dowiedzieć
się więcej na temat Sena Device Manager, odwiedź stronę
sena.com.
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luetooth
other

Przed pierwszym użyciem systemu Bluetooth z innymi
urządzeniami muszą one zostać sparowane. Pozwoli to na
wzajemne wykrywanie się i komunikację między
urządzeniami kiedy znajdą się w pobliżu. System Bluetooth
może być parowany z wieloma urządzeniami jak np. telefon,
odtwarzacz MP3, GPS, drugi telefon lub Sena SR10 TwoWay Radio Adapter. System Bluetooth może być również
parowany z innym Interkom Seny lub systemem Bluetooth.

3.1 Parowanie telefonu
1. Wyłącz system Bluetooth.
2. Wciśnij i pokręć pokrętłem według ruchu wskazówek
zegara przez 5 sekund.
3. Kręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat
“Phone pairing”. Wyszukaj na telefonie urządzenia
Bluetooth.
4. Wybierz Econo z listy wykrytych urządzeń. Wpisz PIN
0000. Niektóre telefonu mogą nie pytać o PIN.
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MOBILE PHONE USAGE

3.2 Parowanie drugiego telefonu
Parowanie dodatkowego telefonu, nawigacji GPS,
odtwarzaczy MP3 lub Sena SR10 Two-way Radio Adapter.
1. Wyłącz system Bluetooth.
2. Wciśnij i pokręć pokrętłem według ruchu wskazówek
zegara przez 5 sekund.
3. Kręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat
“Second mobile phone pairing”. Wyszukaj na telefonie
urządzenia Bluetooth.
4. Wybierz Econo z listy wykrytych urządzeń. Wpisz PIN
0000. Niektóre telefonu mogą nie pytać o PIN.

4. UŻYTKOWANIE TELEFONU
4.1 Odbieranie i wykonywanie połączeń tel.
• Odpowiadanie/ Zakończenie rozmowy Naciśnij

pokrętło

• Odrzuć połączenie

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 sekundę.

• Wykonaj połączenie przez wybór głosowy

Wciśnij i pokręć pokrętłem według ruchu
wskazówkami zegara.
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MOBILE PHONE USAGE

4.2 Szybkie wybieranie
4.2.1 Przypisywanie zapisanych numerów w szybkim wybieraniu
Musisz przypisać numery do szybkiego wybierania zanim go
użyjesz. Zapisane numery mogą być przypisane do szybkiego
wybierania w ustawieniach menu.
4.2.2 Używanie zapisanych nr w szybkim wybieraniu
1. Kręć cały czas naciskając pokrętło odwrotnie do ruch wsk. zegara.
2. Pokręć pokrętłem aby nawigować między funkcjami menu.
Usłyszysz komunikat adekwatny do każdej funkcji
3. Naciśnij pokrętło aby wybrać głosowe menu do następujących
funkcji:
(1) Last number redial( ostatni wybr. (4) Speed dial 3( szyb. wyb.
nr)
3)
(2) Speed dial 1( szybkie wyb. 1)
(5) Cancel( Anulowanie)
(3) Speed dial 2( szybkie wyb. 2)
4. Aby wybrać ostatni wybrany numer, naciśnij pokrętło
kiedy usłyszysz komunikat “Last number redial”.
5. Aby zadzwonić na numer z szybkiego wybierania naciśnij
na pokrętło kiedy usłyszysz komunikat“Speed Dial (#)”.
6. Jeśli chcesz natychmiast wyjść z opcji szybkiego
wybierania, pokręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz
komunikat“Cancel”, następnie naciśnij pokrętło.
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5.

MUZYKA STEREO

5.1 Odtwarzanie muzyki z urządzeniami Bluetooth
• Odtwórz lub wstrzymaj muzykę

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 sekundę.

• Poprzedni utwór/ Następny utwór

Pokręć pokrętłem według ruchu wskazówek
zegara lub odwrotnie.

6. INTERKOM BLUETOOTH
6.1 Parowanie interkomu
System Bluetooth może nawiązać połączenie z innym
system Bluetooth, interkomem lub kaskiem.

Intercom friend B

YOU

1. Wyłącz obydwa systemy Bluetooth( A i B), które chcesz
sparować.
2. Kręć cały czas naciskając pokrętło według ruchu
wskazówek zegara przez 5 s.
3. Kręć pokrętłem do czasu aż nie usłyszysz komunikatu,
“Intercom pairing”.
4. Naciśnij pokrętło jednego z dwóch systemów
Bluetooth( A lub B) i czekaj do czasu aż połączenie
nawiążę się automatycznie.
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USING THE FM RADIO

6.2 Dwuosobowa konwersacja
Możesz rozpocząć/zakończyć konwersację z jednym z
Twoich znajomych przez naciśnięcie pokrętła.
• Rozpoczęcie/zakończenie

dwuosobowej konwersacji

• Naciśnij pokrętło

7.UŻYWANIE RADIA FM
7.1

Funkcjonowanie radia FM

• Włącz/ Wyłącz radio FM.

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy.

• Wyszukiwanie stacji w górę/ w dół

Pokręć pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub w przeciwnym kierunku.
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8. Ustawienia ogólne
8.1 Hierarchia funkcji
System Bluetooth funkcjonuje w określonej hierarchii:
(najwyżej)
(najniżej)

Telefon
Interkom Bluetooth
Radio FM
Muzyka stereo Bluetooth

Najniżej usytuowane fukcje zawsze będą przerywane
przez te, które znajdują się wyżej.

8.2 Menu konfiguracyjne
Możesz ustawić konfigurację systemu Bluetooth przez
instrukcję głosową opisaną poniżej:
1. Wyłącz system Bluetooth.
2. Kręć cały czas naciskając pokrętło według ruchu
wsk. zegara przez 5 s do czasu aż usłyszysz
komunikat, “Configuration menu”.
Ustawienia konfiguracji

Włącz/Wyłącz lub Wykonaj

Parowanie telefonu

Brak

Parowanie drugiego telefonu

Brak

Parowanie interkomu
Szybkie wybieranie

Brak
Wykonaj

Telefon VOX

włącz/wyłącz

Komunikaty głosowe

włącz/wyłącz

Usuwanie wszystkich parowań

Wykonaj

Przywracanie ustaw. fabrycznych

Wykonaj

Wyjście z konfiguracji

Wykonaj
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GENERAL SETTINGS

8.2.1Przypisywanie numerów do szybkiego wybierania(Speed Dial)
1. Aby przypisać numer telefonu do szybkiego wybierania( Speed
dial ) , pokręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat“Speed
dial”.
2. Naciśnij pokrętło, następnie usłyszysz komunikat, “Speed dial
one” oraz “Phone connected”( telefon połączony).
– Pokręć pokrętłem aby wybrać jeden z trzech zapisanych numerów
w szybkim wybieraniu przez usłyszenie komunikatu, “Speed
dial (#)”.
3. Zadzwoń na numer, który chcesz zapisać, a następnie usłyszysz
komunikat, “Save speed dial (#)”( zapisz szyb. wyb. (#). Numer
telefonu zostanie automatycznie przypisany do szybkiego
wybierania. Następnie połączenie zostanie natychmiast przerwane.
4. Aby wyjść z menu, pokręć pokrętłem zgodnie lub odwrotnie do
ruchu wsk. zegara do czasu aż usłyszysz komunikat
“Cancel”( Anulowanie), i naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.
Usłyszysz komunikat “Cancel”.
8.2.2 Telefon VOX (domyślnie włączone)
Jeśli funkcja ta jest aktywna, możesz odebrać połączenie
głosowo. Kiedy usłyszysz połączenie przychodzące, możesz
odebrać je przez wypowiedzenie jakiegoś słowa np." Hello"
lub głośno dmuchnąć do mikrofonu. Funkcja VOX jest
tymczasowo wyłączona jeśli korzystasz z interkomu. Jeśli
telefon VOX jest dezaktywowany, musisz nacisnąć na
pokrętło aby odebrać połączenie.
8.2.3 Komunikaty (domyślnie włączone)
Możesz dezaktywować komunikaty w ustawieniach menu,
jednakże poniższe komunikaty są zawsze włączone.
– Komunikaty ustawień menu konfiguracyjnego
– Komunikat przywrócenia ustawień fabrycznych
– Komunikat szybkiego wybierania
– Komunikaty funkcji radia FM
24

TROUBLESHOOTING

8.2.4 Usuwanie wszystkich sparowań
Aby usunąć wszystkie informacje o sparowanych
urządzeniach Bluetooth, pokręć pokrętłem do czasu aż
usłyszysz komunikat “Delete all pairings”, następnie
wciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.

8.3 Aktualizacja oprogramowania
System Bluetooth może być aktualizowany. Aby
zaktualizować oprogramowanie skorzystaj z Sena Device
Manager. Odwiedź stronę Sena Bluetooth na sena.com
aby sprawdzić najnowsze aktualizacje oprogramowania.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
9.1

Reset

Jeśli system Bluetooth nie działa prawidłowo, możesz
łatwo zresetować urządzenie. Kiedy kabel ładowania i
transmisji danych USB zasila system, system
automatycznie się wyłączy i naprawi usterkę.

9.2 Przywrócenie ustawień fabrycznych
Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne w
interkomie, skorzystaj z Factory Reset w menu
konfiguracyjnym. Interkom automatycznie się zrestartuje,
a następnie wyłączy.
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10. PRZECHOWYWANIE I
PIELĘGNACJI
10.1 Skorupa

Użyj miękkiej szmatki i małej ilości wody w celu usunięcia
insektów z kasku.
Uwaga:
Nigdy nie używaj do czyszczenia kasku paliwa,
rozpuszczalników lub środków do czyszczenia kasków.
Te substancje mogą spowodować poważnie uszkodzenia
kasku, nawet jeśli nie są widoczne. Ochronne funkcje
kasku mogą nie podlegać gwarancji.

10.2 Wyściółka
Wyściółka kasku jest całkowicie odpinana. Może być prana
ręcznie przy użyciu delikatnego mydła w maksymalnej temp.
30°C(86°F). Susz wyściółkę w temperaturze pokojowej.

10.3 Przechowywanie kasku

Przechowuj kask w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z daleka od zwierząt i dzieci. Zawsze kładź
kask w miejscu, z którego nie spadnie na podłogę.
Spowodowane w ten sposób zniszczenia nie są pokrywane
przez gwarancję.
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SZYBKI PRZEWODNIK
Typ

Funkcje
podstawowe

Telefon

Operacja
Włączanie
Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło
przez 5 sekund.

Regulacja
dźwięku

Pokręć pokrętłem

Odbierz &
zakończ poł.

Naciśnij pokrętło

Wybór głosowy

Wciśnij i pokręć pokrętłem zgodnie
z ruchem wskazówek zegara

Speed dial
Odrzuć
Interkom

Muzyka

Wciśnij i pokręć pokrętłem odwrotnie
do ruchu wskazówek zegara
Naciśnij i przytrzymaj pokrętło
przez 1 sekundę.

Wł./Wył.
Interkom

Naciśnij pokrętło

Start/Pauza

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło
przez 1 s.

Utwór kolejny/
poprzedni
Wł./Wył.

Radio FM

Operowanie przyciskami
Wciśnij i pokręć pokrętłem według
ruchuwskazówkami zegara przez 1 s.

Wyszukiwanie
w górę/ w dół

Menu konfiguracyjne

Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając
zgodnie ze wskaz. zegara/ w przeciwną stronę
Wciśnij i przytrzymaj pokrętło
przez 3 s.
Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając
według ruchu wskaz. zegara/ odwrotnie
1. Wyłącz system Bluetooth
2. Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając
według ruchu wsk. zegara przez 5 s.
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