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Náhlavná súprava s funkciou interkomu vybavená technológiou Bluetooth, určená pre použitie v 
helme s bezdrôtovým ovládačom na kormidle.  
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Ďakujeme Vám za výber produktu R4 Easy Talkie™, ktorý je vyrobený s maximálnym dôrazom na 
kvalitu spracovania a za použitia najnovších technológií. 

POPIS 

• R4 Easy Talkie™ je vybavený technológiou Bluetooth®, ktorá umožňuje použitie a párovanie s 
ďalšími zariadeniami. 

• Bezdrôtový diaľkový ovládač umožňuje jednoduchú a rýchlu komunikáciu medzi ostatnými 
jazdcami. 

• Novo je interkom R4 EASY TALKIE® vybavený revolučnou Headset zostavou s technológiou 
HI-FI, ktorá zaručuje vysoko kvalitnú reprodukciu akustického signálu. 

• Elegantný dizajn ho predurčuje na použitie v akomkoľvek type helmy. 

• Vďaka aerodynamickému tvaru je dosiahnuté minimálne vírenie vzduchu pri jazde a ľahkého 
stekania vody za dažďa z jeho povrchu. 

• R4 Easy Talkie™ je navrhnutý tak, aby odolával poveternostným vplyvom okolitého prostredia. 

• Vďaka použitiu špičkových komponentov disponuje tento výrobok vysokou kvalitou hovoru a 
hlasu, a to ako zo spolujazdcom či inými používateľmi, tak mobilným telefónom, navigáciou 
apod. 

Medzi hlavné prednosti tohto zariadenia patria: 

1. Integrované funkcie (interkom so spolujazdcom, príjem hovoru telefónu, príjem pokynov 
navigácie, párovanie s ostatnými používateľmi, počúvanie hudby z MP3 prehrávača). 

2. Pomocou bezdrôtového ovládača s úchytom na kormidlo možno interkom jednoducho a 
bezpečne ovládať. 

3. Vzájomné spárovanie až 4 jazdcov (full Duplex) na vzdialenosť až 1 000 metrov*. 

4. Možnosť nastavenia hlasitosti pri rôznych úrovniach okolitého hluku. 

5. Možnosť nastavenia veľkej úrovne hlasitosti pri použití pod objemným čalúnením prilby. 

6. Flexibilný mikrofón s možnosťou umiestnenia do optimálnej polohy pre snímanie hlasu. 

7. Dosah 1 000 metrov*. 

8. Použitie až do 120 km/h. 

9. Až 9 hodín hovoru. 

10. Príjem telefonického hovoru hlasom. 

11. Nová generácia Bluetooth A2DP & EDR. 

12. Súčasné počúvanie hudby a zároveň príjem hovoru. 

13. Stereofónne počúvanie hudby, novo s technológiou HI-FI. 

14. Konektor pre pripojenie iných zariadení. 

15. Redukcia šumu DSP (digital signal processing). 

* Údaj je platný len pre priamu viditeľnosť zariadenia (prekážky môžu túto vzdialenosť úmerne skrátiť). 

UPOZORNENIE: Telefonovanie či iné činnosti môžu negatívne ovplyvniť Vašu pozornosť pri jazde. 
Venujte teda preto maximálnu pozornosť jazdným podmienkam a okolnostiam na vozovke. Počas 
používania R4 Easy Talkie™ prosím pre Vašu bezpečnosť vždy znížte rýchlosť jazdy a venujte 
pozornosť riadeniu. V prípade nepriaznivých okolností v doprave (dážď, hustá prevádzka pod.) 
odporúčame vždy pred prijatím hovoru zastaviť. 

Ak helmu odložíte na verejnom mieste, odporúčame zariadenie sňať a uschovať, aby ste tak zamedzili 
jeho prípadnej krádeži. 
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MANIPULÁCIA, SKLADOVANIE A ČISTENIE 

Výrobok je vodotesný len vtedy, ak je odpojený konektor pre dobíjanie v spodnej časti zariadenia, otvor 
prekrytý gumovou manžetou a zapojené konektory mikrofónu a slúchadiel. 

Pri čistení zariadenia nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani podobné látky. Pre vyčistenie je vhodná 
utierka namočená v mydlovej vode. Zariadenie nevkladajte do vody ani ho neumývajte pod tečúcou 
vodou. 

Výrobok skladujte v suchom prostredí. 

AKUMULÁTOR 

R4 Easy Talkie™ je vybavený Li-Pol batériou, ktorú je nutné riadne udržiavať, najmä udržiavať batériu 
stále nabitú a pri nízkej frekvencii používania dbať o jej pravidelné dobíjanie (min. každé dva mesiace). 
Dobíjanie batérie vykonávajte len za použitia adaptéra dodávaného spolu s týmto zariadením. 

Kvôli zaisteniu vodotesnosti výrobku nie je možné batériu vymeniť. Po uplynutí životnosti zariadenia 
zaistite prosím zodpovedajúci spôsob likvidácie. 

PRÍKLADY POUŽÍVANIA 

 

NABITIE PRÍSTROJA 

Po otvorení balenia je nutné vykonať nabitie zariadenia za pomoci dodanej nabíjačky. Zapojte konektor 
nabíjania do zástrčky Bluetooth modulu, potom zapojte napájací kábel do siete 110-220V. V priebehu 
nabíjania, svieti červená LED dióda na Bluetooth zariadení i na nabíjačke. Akonáhle je nabíjanie 
dokončené, LED dióda na zariadení zhasne, nabíjačka však svieti ďalej červeno. 

POPIS POUŽITIA ZARIADENIA 

Na účely popisu budeme zariadenie nazývať skrátene R 4. 

R 4 môže byť používané ako vodičom vozidla, tak spolujazdcom. 

R 4 môže byť pripojené k nasledujúcim typom zariadení: mobilný telefón vybaveným funkciou Bluetooth, 
3 ďalší jazdci/popr. 2 jazdci a jeden spolujazdec a pod., externý audio zdroj, a to ako pripojený káblom, 
tak aj bezdrôtovo pomocou Bluetooth prenosu (MP3, Navigácia a pod.). 

R 4 je multifunkčné zariadenie určené pre jazdu na motocykli, lyžovanie, paragliding a pod. 

R 4 môže byť použité ako: 

1. Handsfree headset pre príjem hovorov mobilného telefónu 

Automatický príjem hovoru umožňuje bezpečný príjem telefonátu bez nutnosti stlačenia tlačidla. 
Zároveň umožňuje tiež odmietnutie hovoru. 
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Pre prijatie hovoru netreba stlačiť tlačidlo, hovor je prijatý automaticky po cca 5 sekundách po 
prvom zazvonení. 

2. Obojsmerný Interkom s tromi ďalšími jazdcami alebo medzi vodičom a spolujazdcom. 

 

Každý jazdec si môže vybrať medzi jedným z ďalších 3 jazdcov, pre obojsmernú vzájomnú 
komunikáciu. 

Maximálna vzdialenosť pre komunikáciu za priamej viditeľnosti činí 1 000 metrov! (Táto 
maximálna vzdialenosť nie je garantovaná). 

Zvyčajná efektívna vzdialenosť v meste je približne 700 m a jej aktuálna hodnota je závislá na 
atmosférických podmienkach, terénu, výskytu prekážok napr. veľkých vozidiel, budov a pod.. 

Prednosťou zariadenia R 4 oproti jednosmernej komunikácii pri použití CB vysielačky je 
obojstranná vzájomná možnosť komunikácie, rovnaká ako pri bežnom telefonovaní. Môžete sa 
spojiť až s troma ďalšími jazdcami a vybrať si konkrétnu osobu pre vzájomnú komunikáciu. 

Zariadenie R 4 možno použiť až do rýchlosti 120 km/h! 

3. Bezdrôtový Bluetooth prijímač hudby. 

R 4 je vybavený EDR a A2DP technológiou umožňujúcou stereofónne počúvanie hudby z 
mobilného telefónu či MP3 prehrávača. 

4. Bluetooth HiFi headset pre príjem pokynov GPS navigácie (GPS navigácia musí byť 
vybavená funkciou Bluetooth). 

5. Headset pre MP3/GPS navigáciu (v prípade že GPS nie je vybavená funkciou Bluetooth). 

Pokiaľ Váš MP3/GPS prehrávač nie je vybavený funkciou Bluetooth, môžete zariadenie pripojiť 
priamo pomocou 2,5 mm - 3,5 mm konektora. 

6. Bezdrôtový ovládač na kormidle motocykla 

Bezdrôtový ovládač na kormidle obsahuje vlastnú batériu, ktorej životnosť je 2-3 roky. Nie je 
preto nutné zapínať alebo vypínať tento diaľkový ovládač. Stlačením príslušného tlačidla sa 
aktivuje daná funkcia (vždy je nutné tlačidlo stlačiť iba raz a vyčkať na prepnutie funkcie). 
Opakované rýchle stláčanie tlačidiel môže viesť k chybám komunikácie ovládania a 
bezdrôtového modulu R4. 

OBSAH BALENIA 

Názov dielu Číslo dielu 

R4 Bluetooth modul R4-001 

  

 
 

Diaľkový ovládač na kormidlo R4-002 

 

 
 

Odnímateľný držiak súpravy s klipom a skrutkami R4-003 
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Headset s audio konektorom R4-004 

 

 
 

AC & USB nabíjačka (AC110V-220V / DC OUTPUT 5V) R4-005 

 

 
 

2.5 mm až 3.5 mm audio adaptér R4-006 

 

 
 

Používateľský manuál R4-007  

 

R4 Bluethoot modul 

POWER (ON/OFF) – Multifunkčné 
tlačidlo 

RIDER A-C – Jazdec A-C 

VOLUME +/- – Ovládanie hlasitosti 

PHONE/PLAY – Ovládanie 
telefónu/audia 

RESET – Vypnutie, reset spárovaných 
zariadení 

 
  

R4 bezdrôtový diaľkový ovládač na kormidlo 

RIDER A-C – Jazdec A-C 

VOLUME +/- – Ovládanie hlasitosti 

PHONE/PLAY – Ovládanie telefónu/audia 

 
Klip pre prichytenie modulu R4 



7 
 

   

Klip / Vymedzovacia podložka / Príchytka / Variant klipu so samolepiacou páskou 

HiFi Headset 

 

AC & USB nabíjačka 

 

Nabitie R4 modulu pred použitím: 

Skôr ako začnete R4 modul používať, nechajte zariadenie nabíjať najmenej po dobu 3 hodín. 

Zariadenie je možné dobiť tak z bežnej domácej zásuvky, tak z prenosného počítača Notebooku 
pomocou USB adaptéra. 

Nabíjací kábel je vybavený konektorom 2,5 mm pre pripojenie R4 modulu a USB konektorom pre 
pripojenie k AC adaptéru. 

1. Pripojte konektor 2,5 mm k R4 modulu a potom AC adaptér do el. siete. 

Nabíjanie je signalizované červenou LED kontrolkou na AC adaptéri a R4 modulu. Po úplnom 
nabití prestane LED kontrolka svietiť. 

Poznámka: pokiaľ nie je R4 zariadenie používané dlhšie ako 4 týždne, dobite akumulátor 1 krát 
za mesiac (na poruchu zariadenia vzniknutú nesprávnou údržbou a nabitím akumulátora sa nevzťahuje 
záruka). 

MONTÁŽ MODULU R4 NA PRILBU 

Za pomoci priloženého klipu je montáž R4 záležitosťou niekoľkých minút. 

Postup: 

1. Nájdite najlepšie umiestnenie pre R4 modul na ľavej strane prilby a nasaďte na helmu klip. 
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2. Zasuňte plastovú časť klipu medzi škrupinu prilby a čalúnenie. 

3. Zaistite klip k helme za pomoci vymedzovacej podložky a priložených skrutiek. 

4. Pripevnite R4 modul ku klipu. 

  

Klip Plastová časť klipu, vymedzovacia podložka 

 

  

Zasuňte plastovú časť klipu medzi škrupinu prilby a čalúnenie, zaistite skrutky. 

 

 
Klip zaistený Modul R4 pripevnený ku klipu 

Poznámka: 

1. Ak je škrupina Vašej prilby príliš široká, použite dištančnú podložku obsiahnutú v balení a vsuňte 
ju medzi klip a plastovú časť klipu. 

2. V prípade, že nemožno použiť tento spôsob zvoľte pre prichytenie samolepiaci klip. 

  

Predná strana Zadná strana 
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MONTÁŽ HEADSET ZOSTAVY 

Kvalita prenosu zvuku je priamo závislá na umiestnení slúchadiel v helme. Dbajte, aby slúchadlá 
boli umiestnené priamo oproti vyústeniu sluchovodu. Toto umiestnenie zaručuje najlepší prenos 
zvuku zo zariadenia k Vám. 

1. Pre zistenie presného umiestnenia slúchadiel si Vašu helmu nasaďte na hlavu a zasuňte palec 
medzi helmu a hlavu tak, aby sa zostávajúce prsty dotýkali vonkajšej strany prilby. Nahmatajte 
palcom vyústenie zvukovodu a zatlačte palec na čalúnenie. Opatrne potom helmu zložte. Dbajte 
na to, aby palec pri snímaní helmy zostal na mieste. Palec označuje stred umiestnenia 
slúchadiel Headset. Nalepte samolepku s Velcro zipsom. 

Preveďte rovnakým spôsobom aj pre druhé slúchadlo Headsetu. 

2. Odstráňte ochrannú samolepku zo slúchadiel Headsetu a pripevnite na Velcro zips vnútri helmy. 
Slúchadlo s kratším káblom pripevnite na ľavú stranu helmy. 

 
 

Slúchadlo s kratším káblom na ľavú stranu 
helmy 

Slúchadlo s dlhším káblom na pravú stranu 
helmy 

Nastavte umiestnenie mikrofónu 

Poznámka: Pre zníženie hluku umiestnite mikrofón za priezor prilby. Pre dosiahnutie najlepšieho 
výsledku je potrebné mikrofón umiestniť tak, aby sa ľahko dotýkal úst. 

 

 

 

 
Správne umiestnenie mikrofónu Nesprávne umiestnenie mikrofónu 

 

3. Zapojte Headset za pomoci konektora k R4 modulu. 

Používanie zariadenia 

Používanie zariadenia R4 je prirodzené a veľmi jednoduché. 
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Prvé párovanie zariadenia R4 s mobilným telefónom. 

Poznámka: Mobilný telefón musí byť vybavený funkciou Bluetooth. Párovanie vodiča a 
spolujazdca s mobilnými telefónmi nesmie prebiehať súčasne. Pred používaním R4 zariadenia 
sa oboznámte s používaním funkcie Bluetooth na Vašom mobilnom telefóne. 

Pred začatím používania R4 je potrebné najskôr toto zariadenie spárovať s Vašim mobilným telefónom. 
Párovanie je zvyčajne potrebné iba raz, a to pri prvom použití R4. Jednotlivé mobilné telefóny sa môžu 
líšiť, preto najskôr pozorne preštudujte návod na obsluhu Vášho telefónu. Po ukončení párovania je 
potrebné vykonať uloženie spojenia, aby nebolo nutné párovanie opakovať. 

1. Zapnite funkciu Bluetooth na Vašom mobilnom telefóne. Krátko (<1 s) stlačte tlačidlo RESET 
na R4 module. 

2. Aby ste dosiahli mód párovania na R4 module, stlačte a podržte tlačidlo POWER do chvíle než 
začne striedavo blikať červená a modrá LED kontrolka na R4 module. Začnite vyhľadávať 
dostupné zariadenia na Vašom mobilnom telefóne. 

3. Po nájdení R4 zariadenia mobilným telefónom pod názvom MOTOR PHONE, potvrďte jeho 
pridanie do telefónu. 

4. Ďalej budete požiadaní mobilným telefónom o vloženie hesla pre nové spojenie - zadajte: 0000. 

5. Váš telefón potvrdí spárovanie s novým zariadením a LED kontrolka modrej farby na R4 module 
sa rozsvieti každých 5 sekúnd. 

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE (spojenie s mobilným telefónom) 

Zapnutie zariadenia – krátko stlačte tlačidlo Reset (<1 sekunda). 

Stlačte tlačidlo Power/RIDER A po dobu cca 6 sekúnd, kým nezačne svietiť modrá LED kontrolka, 
potom ihneď uvoľnite tlačidlo Power/RIDER A, modré svetlo bliká každých 2-5 sekúnd a na mobilný 
telefón Vás požiada o potvrdenie spojenia s R4, potvrďte "áno". * 

Vypnutie zariadenia – Stlačte tlačidlo Power/RIDER A po dobu 6 sekúnd, kým nezačne dlho svietiť 
modrá LED kontrolka, potom ihneď uvoľnite tlačidlo Power/RIDER A, modrá LED kontrolka prestane 
svietiť. 

Zvýšenie hlasitosti – krátko stlačte tlačidlo V+. 

Zníženie hlasitosti – krátko stlačte tlačidlo V-. 

Opätovne spojiť s telefónom – V ojedinelých prípadoch môže byť spojenie R4 a mobilného telefónu 
prerušené vplyvom okolitých podmienok. Pre opätovné spojenie krátko stlačte tlačidlo Phone/Play, 
spojenie sa potom obnoví. 

* Spojenie mobilného telefónu s R4 sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho typu telefónu, preštudujte 
najskôr manuál Vášho mobilného telefónu. 

Telefónny hovor 

1. Automatické prijatie hovoru 

V prípade prichádzajúceho hovoru sa ozve vyzváňací tón v slúchadlách Headsetu a je po cca 
3-5 sekundách automaticky prijatý. 

2. Ukončenie hovoru 

Pre ukončenie komunikácie krátko stlačte tlačidlo Phone/Play a hovor bude ukončený. 

3. Odmietnutie hovoru 

Pri prichádzajúcom hovore stlačte do cca 1 sekundy tlačidlo Phone/Play po dobu cca 2 sekúnd 
po zazvonení a prebehne odmietnutie hovoru. 

4. Uskutočnenie hovoru 



11 
 

Vytočte telefónne číslo na Vašom telefóne, (v žiadnom prípade nevytáčajte číslo za jazdy a pred 
volaním bezpečne zastavte) zvuk z mobilného telefónu bude automaticky prevedený do 
slúchadiel Headsetu. 

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny napr. Panasonic x70, neprevedú automaticky zvuk do 
Headsetu a je potrebné tento prenos potvrdiť ručne na telefóne. 

5. Vytočenie posledného tel. čísla 

Stlačte tlačidlo Phone/Play po dobu 2-3 sekúnd, automaticky sa vytočí posledné volané tel. 
číslo. (Niektoré mobilné telefóny túto funkciu nepodporujú). 

Funkcia Interphone 

Párovanie motocykel X motocykel a vodič X spolujazdec: 

Párovanie je nutné pre rozpoznanie R4 prístrojov, ktoré budú použité pre vzájomnú Bluetooth 
komunikáciu. Potom, čo sú zariadenia spárované, párovanie zostáva aktívne kedykoľvek sú obe 
zariadenia v dosahu. Vždy sa dá komunikovať len s jedným zvoleným R4 zariadením. 

Párovanie a používanie R4 je veľmi jednoduché. 

Tipy: jednoduché párovanie (párovanie dvoch zariadení) 

Ak potrebujete komunikovať iba s jednou ďalšou osobou (spolujazdec, iný motocykel) môžete použiť 
jednoduchú metódu párovania R4. 

Poznámka: 

a) Pred párovaním musia byť oba R4 moduly v stave vypnuté. 

b) Môžete párovať Vašu R4 až s ďalšími piatimi zariadeniami. 

c) Ostatné R4 zariadenia môžete párovať podľa Vašej voľby ako rider A, rider B, rider C. 

Pozor! POWER/RIDER A je multifunkčné tlačidlo. Preto bude spôsob párovania Rider A odlišné 
od zvyšných B, C. 

Párovanie R4 Rider A 

 

a) Ak zvolíte iný R4 modul ako rider A môže toto druhé zariadenie zvoliť Vaše R4 zariadenie 
ako rider B alebo C. (v tomto prípade voľba rider B) 

Zvoľte iné zariadenie ako rider A. 

Pred voľbou musia byť obe zariadenia vypnuté. 

Krátko stlačte (<1 sekunda) tlačidlo Reset na Vašom R4 a na druhom zariadení tlačidlo 
Power/Rider A (modrá LED kontrolka začne blikať), pozn. Vaše zariadenie musí byť v túto chvíľu 
vypnuté. 
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Stlačte a držte zároveň tlačidlo POWER/RIDER A na Vašom R4 a zároveň tlačidlo B (ak Vás 
rider A vyberie ako rider B) pokiaľ nezačne blikať červená a modrá LED kontrolka na oboch R4 
moduloch. Potom krátko stlačte tlačidlo POWER/RIDER A na Všetkým zariadeniach alebo 
krátko stlačte tlačidlo B na druhom R4 zariadení (rider A), po 5-9 sekundách prestane LED 
kontrolka R4 modulu blikať červeno a modrá kontrolka bliká každých 2-5 sekúnd, párovanie je 
v túto chvíľu dokončené a môžete hovoriť s druhým R4 zariadením. 

b) voľba druhého R4 zariadenia ako rider A a Vašej R4 stanice ako rider A druhým 
zariadením 

Pred voľbou musia byť obe zariadenia vypnuté. 

Krátko stlačte (<1 sekunda) tlačidlo Reset na Vašom R4 a na druhom zariadení. Držte súčasne 
tlačidlo Power/Rider A na Vašom i druhom zariadení, kým nezačne blikať striedavo červená a 
modrá LED kontrolka. Potom krátko stlačte tlačidlo POWER/RIDER na jednom z párovaných 
zariadení. 

Po 5-9 sekundách prestane LED kontrolka R4 modulu blikať červeno a modrá kontrolka bliká 
každých 2-5 sekúnd, párovanie je v tejto chvíli dokončené a môžete hovoriť s druhým R4 
zariadením. 

Párovanie s ostatnými jazdcami, rider B, C 

Voľba ďalšieho R4 zariadenia ako rider B alebo C a voľba Vášho R4 zariadenia druhým 
zariadením ako rider B alebo rider C. 

Zapnite Vaše R4 zariadenie a druhé R4 zariadenie. LED kontrolka modrej farby začne blikať. Stlačte a 
držte voľbu druhého zariadenia, napr. Rider C a zároveň druhé zariadenie drží tlačidlo podľa zvoleného 
jazdca napr. rider B pokiaľ nezačne striedavo blikať červená a modrá LED kontrolka na oboch 
zariadeniach. Potom krátko stlačte tlačidlo rider C alebo druhé zariadenie stlačí krátko tlačidlo rider B. 
(podľa voľby jazdca). Po 5-9 sekundách prestane LED kontrolka R4 modulu blikať červeno a modrá 
kontrolka bliká každých 2-5 sekúnd, párovanie je v tejto chvíli dokončené a môžete hovoriť s druhým 
R4 zariadením. 

Poznámka: Pre zostávajúce R4 moduly opakujte popis vyššie až do počtu 4 párovaných zariadení. 

Výber jazdca 

Potom čo ste spárovali všetky R4 moduly (2 - 4 moduly) môžete hovoriť vždy s jedným vybraným 
jazdcom. 

Po spárovaní všetkých modulov sa uistite, že všetky R4 moduly sú zapnuté. 

Pre hovor s daným jazdcom A, B, C iba krátko stlačte tlačidlo daného jazdca (rider A, B, C). 

Príklad: Krátko stlačte tlačidlo rider C (<1 sekunda) a tlačidlo uvoľnite. Budete počuť krátke pípnutie 
označujúce prepnutie hovoru na jazdca C a po cca 3 - 5 sekundách môžete hovoriť s jazdcom C. Ak 
potom stlačíte tlačidlo B, budete môcť hovoriť s jazdcom B apod.. 

Párovanie so spolujazdcom 

Jedno z R4 zariadení môže slúžiť pre komunikáciu so spolujazdcom. Postup párovania je identický ako 
v predchádzajúcich popisoch. 

Začatie/ukončenie hovoru interphone 

Zapnite Vaše a ostatné R4 zariadenia. Krátko stlačte tlačidlo (A, B, C) potom počkajte cca 5 sekúnd a 
potom môžete začať komunikáciu so zvoleným R4 zariadením. Pre ukončenie hovoru iba opätovne 
stlačte tlačidlo druhého R4 zariadenia. 

Poznámka: Pre zníženie spotreby zariadenia vypnite funkciu intercom na R4 zariadení vždy, keď 
nepotrebujete hovoriť s inými R4. 
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Poznámka: Ak sa zariadenia R4 dostanú mimo dosahu Bluetooth prenosu, môže dôjsť k prerušeniu 
spojenia. Pre opätovné nadviazanie spojenia R4 v dosahu stlačte tlačidlo vybraného zariadenia a 
začnite hovor. 

HUDBA/AUDIO FUNKCIA 

Počúvajte pokyny Vašej GPS navigácia vybavenej zariadením Bluetooth 

 

a) Párovanie GPS navigácie s Vaším R4 

Uistite sa, že Vaše R4 zariadenie je v stave vypnuté. 

Zapnite Vašu GPS navigáciu a stlačte Bluetooth key do tej doby, než začne striedavo blikať 
červená a modrá kontrolka. Stlačte a podržte tlačidlo POWER/Rider A na Vašom R4 pokiaľ 
nezačne striedavo blikať červená a modrá kontrolka. Po niekoľkých sekundách prestanú na 
oboch zariadeniach blikať červené kontrolky a obe zariadenia sú pripravené na prevádzku. 

b) Tešte sa zo zvukových pokynov Vašej GPS navigácie 

Nastavte úroveň hlasitosti na Vašej GPS navigácii na prijateľnú úroveň a vychutnajte si zvukový 
prenos pokynu GPS navigácie do HiFi Headset súpravy. 

Poznámka: Pri opätovnom používaní R4 a GPS navigácie prosím dodržujte nasledujúci postup. 

Zapnutie zariadení: 

1. Zapnite najskôr zariadenie R4. 

2. Zapnite GPS navigáciu. 

Vypnutie zariadení: 

1. Vypnite zariadenie R4. 

2. Vypnite GPS navigáciu (pred vypnutím GPS navigácie vypnite najskôr Bluetooth 
prenos). 

Poznámka: Postup párovania R4 a GPS navigácie sa môže líšiť podľa typu používanej GPS navigácie. 
Prečítajte si najskôr návod Vašej GPS navigácie. 

Počúvajte stereo hudbu z Vášho mobilného telefónu 

Najprv si pozorne preštudujte návod Vášho mobilného telefónu. Pokiaľ je Váš telefón vybavený 
technológiou A2DP, môžete si vychutnať Vašu obľúbenú hudbu formátu stereo aj pri jazde. Pre 
zapnutie/vypnutie počúvania hudby stlačte tlačidlo Phone/Play. 

Počúvajte hudbu formátu mono z Vášho mobilného telefónu 

Väčšina mobilných telefónov značky Nokia umožňuje Bluetooth počúvanie hudby za použitia R4 
Headsetu. Niektoré iné značky mobilných telefónov túto funkciu Bluetooth prenosu neumožňujú. 
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Postup: Uistite sa, že je Váš mobilný telefón spárovaný s R4 zariadením. Začnite s prehrávaním hudby 
na Vašom mobilnom telefóne a počúvanie sa bude prenášať do Headset sady. 

Poznámka: Mobilné telefóny vybavené len funkciou Bluetooth mono vysielajú signál do Headsetu až 
po stlačení klávesy Phone/Play. 

Počúvajte hudbu/audio z MP3 prehrávača či GPS za pomoci audio 
adaptéra 

 

2.5 mm – 3.5 mm audio adaptér 

S 2,5 - 3,5 mm adaptérom je možné počúvať hudbu aj zo zariadení, ktoré nie sú vybavené Bluetooth 
prenosom. 

Poznámka 1: Ak sa R4 spojí cez technológiu bluetooth s iným zariadením, príp. telefónom, dočasne 
stlmí počúvanie hudby z MP3 prehrávača, po ukončení hovoru sa opäť obnoví počúvanie. 

Poznámka 2: ovládanie hlasitosti je možné len na MP3 prehrávači. 

Spôsob počúvania inštruktáže GPS navigácie je zhodný s počúvaním hudby z MP3 prehrávača. 

Počúvanie stereo hudby z MP3 prehrávača pomocou externého Bluetooth 
transmitera 

Ak máte externý Bluetooth transmiter (ľahko dostupný na trhu) zasuňte konektor transmitera do Vášho 
MP3 prehrávača a spárujte transmiter podľa inštrukcií s R4. 

Počúvanie audio GPS navigácie pomocou externého Bluetooth 
transmitera 

Postupujte podľa návodu externého Bluetooth transmitera. 

Automatické prepínanie medzi jednotlivými operáciami: 

• Pokiaľ Vám niekto zavolá počas počúvania hudby alebo funkcie intercomu, prichádzajúci 
telefonický hovor sa automaticky prepne na funkciu hovoru. Po ukončení hovoru sa obnovia 
predchádzajúce funkcie (počúvanie hudby, intercom hovor). 

• Stlačením tlačidla RIDER A alebo RIDER B, C počas počúvania hudby, prepne R4 do funkcie 
intercom hovoru. Po ukončení hovoru sa zariadenie automaticky prepne späť do pôvodnej 
funkcie (počúvanie hudby a pod.). 

Poznámka: Návrat k predchádzajúcej funkcii môže trvať niekoľko sekúnd. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

1. Prístroj nefunguje 

Možnosť vybitej batérie, nabíjajte najmenej 3 hodiny. 

2. Resetovanie 

V niektorých oblastiach môžu rádiové vlny narušiť Bluetooth komunikáciu (TV transmitery, 
letiskové radary a pod.). Krátko stlačte (<1 sekunda) tlačidlo Reset na R4 prístroji, po zapnutí 
bude opäť štandardne pracovať. 

3. Absencia zvuku 

Skontrolujte všetky drôtové spoje zariadení vrátane konektorov. Skontrolujte úroveň nastavenia 
hlasitosti. 

4. Hvízdavý zvuk v slúchadlách 

Ak je mikrofón príliš blízko úst, môže mikrofón prenášať aj rušenie v podobe hvízdavého zvuku. 
Umiestnite mikrofón ďalej od úst, zakryte zdroj nadmerného hluku či stlmte úroveň hlasitosti. 

5. Strata spojenia s mobilným telefónom, MP3 prehrávačom 

V niektorých regiónoch môže R4 prechodne stratiť spojenie s MT či MP3 prehrávačom. Krátko 
stlačte klávesu Play a spojenie sa obnoví, ak nie ad. 

6. Nemožno spárovať s mobilným telefónom 

R4 zariadenia je možné spárovať s väčšinou mobilných telefónov. Pred nákupom prosím overte, 
či je možné R4 spárovať s konkrétnym typom telefónu. 

7. Automatické vypnutie 

Niektoré typy mobilných telefónov môžu spôsobiť vypnutie prístroja po prepnutí na inú funkciu. 
V tomto prípade stlačte tlačidlo Power/Interphone. 

8. Konečné riešenie 

V prípade, že R4 nereaguje na žiadny zásah ad 1-7, vypnite R4 zariadenie a vyberte batériu. 
Po zapnutí sa obnoví výrobné nastavenie, je nutné opakovať párovanie. 

9. Strata spojenia medzi dvoma R4 zariadeniami 

Ak sú zariadenia mimo dosahu Bluetooth, môžu sa dočasne odpojiť a dôjde tak k prerušeniu 
komunikácie. Po skrátení vzdialenosti medzi zariadeniami sa obnoví spojenie automaticky popr. 
aktivujte funkciu intercom. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Digital Signal Processor (DSP) Technology - pre odstránenie šumu (vietor a pod.). 

Odrušenie umožňujúce použitie aj pri vyšších rýchlostiach v prípade uzatvorenej integrálnej helmy. 

Jednoduchá montáž ako do integrálnej, tak do otvorenej prilby. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

• Až 9 hodín hovoru prostredníctvom mobilného telefónu. 

• Až 9 hodín počúvania hudby. 

• 500 mAh Li Polymer batéria, Standby čas: 120 hodín 

• Nabíjanie: ~ 3 hodiny 

• Čip: CSR 

Ďakujeme za nákup zariadenia R4 a prajeme veľa kilometrov bez nehody. 

 


