SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TRANSMITERA SENA SR10
( PEŁNA INSTRUKCJA DO POBRANIA NA STRONIE PRODUCENTA WWW.SENABLUETOOTH.COM )

UWAGA:
Poniższe punkty odpowiadają punktom z instrukcji obsługi dostarczanej wraz z produktem.

1. WPROWADZENIE:
Sena SR10 to dwukierunkowy transmiter bazujący na bezprzewodowej technologii Bluetooth 2.1+EDR. Za jego
pośrednictwem możesz połączyć bezprzewodowo CB radio oraz intercom Bluetooth dowolnych producentów
dostępnych na rynku. Za jego pomocą możesz również podłączyć nawigację GPS, antyradar oraz telefon komórkowy
nie posiadający Bluetooth. Możesz w tedy w jednym czasie rozmawiać przez intercom z pasażerem, przez telefon
komórkowy lub CB radio i słuchać informacji z nawigacji GPS lub antyradaru.
Najważniejsze cechy:
• bezprzewodowy transmiter Bluetooth dla CB radia,
• bezprzewodowy transmiter Bluetooth dla telefonów komórkowych,
• możliwość jednoczesnego podłączenia CB radia i telefonu komórkowego,
• zgodność ze standardem stereo lub mono,
• dwa wejścia AUX dla przewodowego połączenia urządzeń nie wyposażonych w Bluetooth, np; GPS, antyradar,
telefony komórkowe starszej generacji czy inne urządzenia audio,
• w zestawie mocowanie na kierownicę motocykla oraz klips na pasek,
• wodoodporny, możliwość używania w niepogodę,
• możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania ze strony producenta,
• dwa lata gwarancji.
Dane techniczne:
• Bluetooth 2.1 + EDR
• profile: Headset Profile, Hands-Free Profile (HFP)
• Czas pracy: 12 godzin,
• Czas czuwania: 10 dni,
• Czas ładowania baterii: 3,5 godziny,
• Bateria litowo-polimerowa,
• Wymiary: 108 mm × 52 mm × 29 mm,
• Waga: 81g,
• CE, FCC, TELEC, IC.
2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

• kabel USB służący do ładowania oraz podłączenia do komputera

• kabel audio Jack 3,5 mm

• przycisk CB radia montowany na kierownicę

• klip do zamontowania urządzenia na pasku

• zestaw do zamontowania urządzenia na kierownicę

• ładowarka do podłączenia do gniazdka zapalniczki

URZĄDZENIE GŁÓWNE:

Pairing button:
• przycisk parowania z intercomem
• przycisk parowania z telefonem komórkowym

PTT button:
• przycisk inicjowania rozmowy poprzez CB radio
• przycisk transmisji dźwięku audio

Wejście ładowarki oraz przewodu USB ( ładowanie
oraz aktualizacja oprogramowania )

Wejście AUX 2 Jack 3,5mm:
• telefon komórkowy, nawigacja GPS, antyradar

Wejście 6-pinowe do podłączenia CB radia

Wejście AUX 1 Jack 3,5mm:
• nawigacja GPS, antyradar

Wejście Jack 2,5 mm do podłączenia opcjonalnego
przycisku inicjującego rozmowę, montowanego przy
kierownicy

4. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA:
4.1. Aby włączyć urządzenie naciśnij jednocześnie przyciski Pairing button oraz PTT button i przytrzymaj je przez ok.
1 sekundę. Zaświeci się niebieska dioda.
4.2. Wyłączanie urządzenia następuje poprzez krótkie, jednoczesne naciśnięcie tych samych przycisków. Czerwona
dioda zaświeci się na ok. 3 sekundy.
4.3. Do ładowania urządzenia używaj dołączonego kabla USB, który można podłączyć do ładowarki sieciowej
wyposażonej w wyjście USB, komputera czy gniazdka USB zamontowanego w motocyklu. Można także użyć
ładowarek do telefonów komórkowych, smartfonów, MP3 czy nawigacji posiadających takie samo wejście mini-USB
jak w transmiterze.
Podczas ładowania będzie świecić czerwona dioda, a po naładowaniu zapali się dioda niebieska. Czas ładowania
baterii to ok. 3,5 godziny ładowarką 1000mA.
4.4. Kiedy poziom baterii jest niski, zabłyśnie czerwona dioda.

5. PAROWANIE TRANSMITERA SR10 Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH:
5.1. Parowanie transmitera z intercomem:
1. Włącz intercom i wprowadź go w tryb parowania. Postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
2. Włącz transmiter Sena SR10 a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund przycisk Pairing button.
Czerwona i niebieska dioda będą szybko, naprzemiennie migać.
3. Kiedy parowanie zakończy się sukcesem, niebieska dioda zacznie powoli migać.
5.2. Parowanie transmitera z telefonem komórkowym:
1. Włącz transmiter Sena SR10 a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ok. 8 sekund przycisk Pairing button.
Czerwona dioda zacznie szybko migać. Następnie w Twoim telefonie komórkowym wyszukaj dostępne urządzenia
bluetooth i z listy wybierz transmiter SR10.
2. Wpisz kod PIN 0000 ( niektóre telefony mogą nie żądać kodu PIN ).
3. Transmiter SR10 zostanie sparowany jako zestaw słuchawkowy telefonu. Ten profil jest standardowo stosowany w
parowaniu z telefonem komórkowym.
4. Kiedy parowanie zakończy się sukcesem, czerwona dioda zacznie powoli migać.

6. UŻYWANIE TRANSMITERA SR10:
6.1. Używanie radia CB:
1. Kiedy włączony jest transmiter Sena SR10 i połączony z radiem CB, dźwięk z radia CB będzie automatycznie
przekazywany do Twojego interkomu. Interkom będzie używany jako zestaw głośnomówiący radia CB.
2. Aby rozmawiać poprzez radio CB, naciśnij i przytrzymuj przycisk PTT buton tak długo jak będziesz mówić. Jeśli
chcesz słuchać rozmówcy, nie naciskaj przycisku.
6.2. Instalowanie opcjonalnego przycisku PTT na kierownicy:
1. Umieść dodatkowy przycisk PTT w wygodnym miejscu na kierownicy, tak abyś mógł komfortowo i bezpiecznie nim
operować.
2. Zawiń gumowe mocowanie wokół kierownicy i zamocuj na haku. Teraz już możesz bez odrywania rak od
kierownicy rozmawiać z innymi użytkownikami radia CB na drodze.

6.3. Gniazdka i kable:
SR10 posiada jedno główne gniazdo i dwa gniazda AUX do przewodowego podłączenia innych urządzeń:
• główne gniazdo: kabel z 6-pinową wtyczką do podłączenia radia CB,
• AUX 1: kabel z 3-drożną wtyczką Jack 3,5mm do podłączenia nawigacji GPS oraz antyradaru,
• AUX 1: kabel z 3-drożną wtyczką Jack 3,5mm do podłączenia nawigacji GPS, antyradaru oraz z 4-drożną wtyczka
Jack 3,5mm do podłączenia telefonu komórkowego.

Poniżej znajdują się dostępne kable do podłączenia radia CB.

6.4. Używanie transmitera SR10:
6.4.1. Połączenie bezprzewodowe
Kiedy transmiter SR10 jest sparowany z interkomem oraz z telefonem komórkowym, interkom będzie służył jako
zestaw głośnomówiący sparowanych urządzeń. Transmiter SR10 przekieruje automatycznie rozmowy telefoniczne
oraz rozmowy z CB radia do interkomu.
6.4.2.Połączenia przewodowe
Użytkownik może również podłączyć telefon komórkowy do transmitera SR10 za pomocą kabla wykorzystując
gniazdko AUX2. Transmiter natomiast przekaże już bezprzewodowo rozmowę telefoniczną do interkomu. Informacje
na temat potrzebnych przewodów znajdziesz na stronie www.senabluetooth.com.

6.5. Przychodzące sygnały audio:
Jeśli transmiter Sena SR10 wykryje przychodzący sygnał z podłączonych lub sparowanych bezprzewodowo urządzeń (
radio CB, telefon komórkowy, nawigacja GPS czy antyradar ) automatycznie nawiąże połączenie z interkomem i
przekieruje bezprzewodowo sygnał audio. Jeśli przez dłuższy czas nie ma przychodzącego sygnału audio, transmiter
SR10 rozłączy się automatycznie i ponownie połączy się z interkomem w razie potrzeby.
Jeśli przez dłuższy czas nie ma przychodzącego sygnału audio, użytkownik może również sam manualnie nawiązać
połączenie pomiędzy interkomem i transmiterem SR10 dwukrotnie naciskając przycisk PTT Button.
W trakcie trwania połączenia nawiązanego automatycznie, użytkownik może również dwukrotnie nacisnąć przycisk
PTT Button aby zapobiec automatycznemu rozłączeniu ( jeśli przez dłuższą chwilę transmiter nie wykryje
przychodzącego sygnału audio ). Aby w tym wypadku zakończyć połączenie należy ponownie dwukrotnie nacisnąć
przycisk PTT Button.
Jeśli użytkownik zechce na dłuższą chwilę zakończyć i zablokować przychodzące połączenia, należy trzykrotnie
nacisnąć przycisk PTT Button. Nastąpi w tedy stałe rozłączenie na 3 minuty i nawet jeśli w tym czasie transmiter
wykryje przychodzący sygnał audio, nie przekieruje go do interkomu. Blokadę można jednak wyłączyć klikając dwa
razy na przycisk PTT Button lub poczekać 3 minuty.

6.6. Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia:
1. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przez 12 sekund przycisk Pairing button, aż dioda LED
będzie świecić stałym, czerwonym światłem.
2. W przeciągu 5 sekund naciśnij ponownie przycisk Pairing button aby potwierdzić reset. Urządzenie powróci do
ustawień fabrycznych i automatycznie się wyłączy potwierdzając jeszcze reset kilkoma mignięciami niebieskiej diody.
3. Jeśli w przeciągu 5 sekund nie naciśniesz przycisku Pairing button, procedura resetowania zostanie anulowana i
urządzenie powróci do stanu czuwania.
6.7. Resetowanie urządzenia:
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zawiesza się z jakiegoś powodu, możesz go zresetować poprzez przycisk
resetowania. Znajduje się on na górze urządzenia w bardzo małym otworze i można go nacisnąć za pomocą np.
spinacza do papieru. Należy wprowadzić końcówkę spinacza w ten otwór, lekko nacisnąć i przytrzymać przez ok. 1
sekundę. Urządzenie wyłączy się i po ponownym uruchomieniu powinno działać poprawnie. Reset nie przywraca
intercomu do ustawień fabrycznych.
6.8. Aktualizacja oprogramowania:
Oprogramowanie może być na bieżąco aktualizowane ze strony producenta www.senabluetooth.com dzięki czemu
możesz cieszyć się najnowszym i najlepszym oprogramowaniem dostępnym w danej chwili.

Więcej na www.senabluetooth.com

