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Az INTERPHONE F2 egy bukósisakokra tervezett Bluetooth® rendszer, mely lehetővé teszi hogy motorozás 
közben információhoz jusson. 
Az INTERPHONE F2 minden Bluetooth® technológiával rendelkező mobiltelefonnal és GPS navigációval működik, 
kommunikál. 
A vezérlő egység egy speciális időjárás-álló réteggel van bevonva mely teljes mértékig vízállóvá teszi. Az 
aerodinamikája úgy lett kialakítva, hogy elkerüljön minden légáramlás miatt keletkező zavart továbbá az esőcseppeket 
is elvezeti. Az egység és gombjainak kialakítása gyors és egyszerű kezelést biztosít kesztyűben is. 
 
FELSZERELÉS 
Az INTERPHONE F2 bármilyen sisakra rögzíthető, átalakítás nélkül. A felszerelést követően a készülék bármikor 
eltávolítható. Az INTERPHONE F2 nem befolyásolja a sisak homologizációját.  
 
VEZETÉS KÖZBEN 
Mindig a vezetésre fordítsuk a figyelmünket, ne a telefonbeszélgetésre! A készülék használatakor csökkentsük a 
sebességet és a figyelmünket továbbra is a vezetésre összpontosítsuk! Rossz időjárási viszonyok mellett, nagy 
forgalomban inkább álljunk meg, ha a készüléket használjuk! Mindig biztonságosan közlekedjünk és tartsuk be a 
KRESZ előírásait! 
 
Megállás után 
Ha a bukósisakot magára hagyjuk célszerű az elektronikát kiemelni a sisakra szerelt tartójából! 
 
 
Funkciók 
 

Telefon funkciók 
• hangutasítás 
• hanghívás 
• hívás elutasítás  

 
 
 
GPS funkciók 

• audio információ Bluetooth® GPS navigációtól 
• telefon hívásfigyelmeztetés 

 
 
 

 
Opció: 
 

 
 

 
 
 

Sztereó zene: 
SZTEREO ZENE 
3,5 mm-es jack aljzat 

• Sztereo zenelejátszás 
• Figyelmeztetés bejövő hívásra 

 
 
JELLEMZŐK 

 
• DSP szűrő (digitálisan szűri a víz- és menetzajt) 
• Automatikus hangerőkorrigáció(környezet és menetzaj kompenzáció) 

 
• Teljesen vízálló (IP67) 
• Felszerelés akár 5 perc alatt 
• Eltávolítható vezérlő egység 
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• Lithium akkumulátor 
• Beszédidő: akár 8 óra (az érték használat függvényében változhat) 
• Készenléti idő: akár 700 óra 
• Töltési idő: 3 óra 
 
• Méretek: 90x46x20 (mm)  
• Súly: 83 g mikrofonnal és fülhallgatóval 

 
MEGJEGYZÉS 
A beszédidő tájékoztató jellegű. A megadott érték a különböző funkciók használatát figyelembevéve került számításra 
és a variácók függvényében változhat. 
 
Termék leírás: 
Bluetooth® kezelő egység 
1. Többfunkciós gomb (MFB) 
2. Többfunkciós LED 
3. Hangerő állító gomb + 
4. Hangerő állító gomb - 
5. Töltő / Többfunkciós csatlakozó és kellékek 
6. Bluetooth® control panel connection guide 
Hangszoró szélvédett mikrofonnal 
7/8. Hangszoró  
9. Szélvédett mikrofon 
10. Hangszóró/mikrofon csatlakozó 
(A leírásban szereplő kép csak illusztráció) 
 
A doboz tartalma* 
 1db Bluetooth® kezelő panel 
 1db Hangszoró szélvédett mikrofonnal 
 1db Eltávolítható keret (2-2 csavarral) 
 1db Öntapadó tartókeret 
 1db Távtartó 
 1dbHálózati töltő 
 2dbÖntapadó tépőzár 
 1db Csavarhuzó 
(A leírásban szereplő kép csak illusztráció) 
 
 
 
 
1 Első használat 

1.1 Töltés 
Az  INTERPHONE F2-t használat előtt fel kell tölteni. 
Csatlakozatassa  a töltőt a hálózatba  (110-220 V) és annak csatlakozóját az INTERPHONE F2 aljzatába. 
Töltés közben a LED pirosan villágít. 
Amikor a töltés befejeződött, a LED zöldre vált, így jelezve hogy az akkumulátor fel van töltve. 

 
1.2 Felszerelés 

A készlethez kétféle tartókeret tartozik. Az egyik egy öntapadó, mely a sisak külső felületére ragasztható, a 
másik egy bármikor nyom nélkül eltávolítható csipeszes  változat, melyet a sisak oldalsó élére lehet rögzíteni. 
A kétféle tartókeret közül csak az egyiket, mindig az adott sisakhoz leginkább illeszkedőt szereljük fel. 
 
Megjegyzés: Bár a termék a sisak mindét oldalára felszerelhető, azt ajánljuk, hogy a tartókeretet a sisak 
baloldalára szerelje fel, így az Interphone F2-t bal kézzel vezérelheti, miközben jobb kezét a gázon tarthatja. A 
sisak akármelyik oldalára is kerül a készülék, kérem ügyeljen arra, hogy a többfunkciós csatlakozó mindig 
lefelé legyen. 

Interphone F2
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Csipeszes tartókeret rögzítése 
Fogja a keretet és keresse meg a legmegfelelőbb helyet a sisak oldalán a rögzítéshez. A keret hátsó részét 
helyezze a sisak belső részébe és rögzítse a sisak külső felére helyezett másikhoz. 
Helyezze be a csavarokat és szorítsa meg őket finoman. Ellenőrizze a pozíciót és mozgassa keretet ha 
szükséges csúsztatással. Húzza  meg a csavarokat a csavarhúzó segítségével. 
Megjegyzés.: a keret tartalmaz egy távtartót a sisakok falvastágságában rejlő különbségek áthidalása végett. 
A távtartót rögzítse a keret két fele közé, és használja a csomagban található hosszabb csavarokat.  

 
Öntapadós tartókeret rögzítése 
Fogja a keretet és keresse meg a legmegfelelőbb helyet a sisak oldalán a rögzítéshez. Tisztítsa meg a sisak azon 
részét ahova a keretet rögzítené. Távolítsa el a védőfóliát az öntapadós részről és illessze a sisakra. 
Kérjük figyelen a poziciónálásra mivel a ragasztást követően nincs lehetőség a keret mozgatására.  
 
Bluetooth kezelő egység beillesztése 
Ha a tartókeretet rögzítettük, akkor belerakhatjuk a Bluetooth kezelő egységet. Ezt a tevékenységet mindig 
fentről lefelé végezzük függetlenül attól, hogy a sisak melyik oldalára lett felszerelve a tartókeret. Felfelé 
irányuló húzással ellenőrizzük, hogy a kezelő egység megfelelően a keretbe került-e. 
 
A hangszórók és a mikrofon elhelyezése 
Fogjon egy-egy tépőzárat és helyezze őket a sisak belsejébe a fülek magasságába. (Mielőtt felragasztanánk a 
tépőzárakat, célszerű a sisak felvételével ellenőrizni, hogy megfelelően sikerült-e kijelölni a hangszórók 
helyét). Ha meggyőződtünk róla, hogy megfelelően elhelyeztük a tépőzárakat ragasszuk rájuk a mikrofonnal 
egybekötött hangszórókat. 
Csatlakoztassa a mikrofonnal egybekötött hangszórókat a Bluetooth kezelő egységgel (kérem ügyeljen, hogy a 
dugót csak egy pozícióban lehet csatlakoztatni) 
A kilógó vezetékszakaszt helyezzük a sisakon belülre. 
 
Bluetooth kezelő egység gyors eltávolítása 
A Bluetooth kezelő egység gyors eltávolításához nyomjuk meg a tartókeret rögzítőfülét a sisak felé, miközben 
a készüléket fölfelé kiemeljük a keretből 
 

 
1.3 Ki- és bekapcsolás 

 
BEKAPCSOLÁS 
Nyomja meg és tartsa nyomva az MFB gombot kb. 3 másodpercig. A hangszóró figyelmezető hangot ad ki és a 
LED kb. 3 másodpercig gyorsan villogni kezd.. 
Készenléti módban a LED 5 másodpercenként villan fel. 
 
KIKAPCSOLÁS 
Nyomja meg és tartsa nyomva az MFB gombot. A hangszóró egy hosszabb figyelmezető hangot ad ki és a 
LED pirosan villan a kikapcsolás előtt. 

 
2 Párosítás 

2.1 Telefon 
Az INTERPHONE F2 használható mobil telefonnal. 
Miután kikapcsolta az INTERPHONE F2-t, nyomja be és tartsa lenyomva az MFB gombot amíg a 
figyelmeztető lámpa piros és kék színben kezd villogni. Ez hozzávetőlegesen 8 másodpercet vesz igénybe. 
Amikor a LED felváltva piros-kék színben villog, utasítsa a telefont hogy keressen rá a készülékre (lásd a 
telefon/navigáció használati útmutatója). 
A telefon/navigáció fel fogja ismerni az INTERPHONE F2-t. Válassza ki és adja meg a következő kódot: 
0000. 
Amennyiben párhuzamosan szeretne telefont és navigációt használni, lássa a  2.3. pontot. 
 

2.2 AUDIO GPS 
A GPS NAVIGÁCIÓK a TELEFON (headset) profilt használják audio kapcsolatra: ahhoz, hogy a telefonnal 
együtt használja, igénybe kell vennie a GPS speciális funkcióit. További információkért forduljon a navigáció 
használati utasításához. 
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3 Használat 

3.1 Telefon funkciók 
Hívásfogadás: bejövő hívás esetén, a hangszóró figyelmeztető hangot illetve a telefon 
csengőhangját adja: a fogadáshoz, nyomja be majd engedje el az MFB gombot. 
A hívás befejezéséhez nyomja be majd engedje el az MFB gombot. 
Hanghívás: néhány telefon lehetővé teszi a hanghívást az MFB gomb megnyomása majd 
elengedését követően. 

Híváselutasítás: nyomja be és tartsa úgy a MFB gombot kb. 4 másodpercig. 
VOX módban a hívás elutasításához ,kövesse a  VOX FUNKCIÓK részben leírtakat. 
Hangerő beállítás: a hangerő beállításához, nyomja meg a  Volume + vagy Volume - gombokat, a megfelelő 
hangerő eléréséig. 

 
 
3.2 Hangutasítással történő hívásfogadás (Vox) 

Ez a funkció lehetővé teszi hogy hívást fogadjon anélkül, hogy bármilyen gombot megnyomna. 
Bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa így a Volume + gombot kb. 5 másodpercig. Egy hang 
figyelmeztet a funkció bekapcsolására. 
Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa így a Volume - gombot kb. 5 másodpercig. Egy hang figyelmeztet 
a funkció kikapcsolására. 

  
Hívásfogadás: Híváskor, 10 másodpercen belül mondjon ki egy szót (pl. 'HELLO'), hogy fogadja a hívást.  
Elutasítás: Híváskor, hagyja eltelni a 10 másodpercet így a hívás automatikusan elutasításra kerül. 
 
3.3 Hanghívás 

Ez a funkció lehetővé teszi hogy hívást kezdeményezzen anélkül hogy bármilyen gombot megnyomna. 
Az INTERPHONE F2 kompatibilis számos Bluetooth® telefon hanghívás funkciójával: az 
alkalmazás bekapcsolásához forduljon a telefon használati utasításához. 
. 
 

 
4 Bluetooth® Specifikáció: 
 Bluetooth®: v2.0 
 Profil: Headset – kéz nélküli használat 
  
5 Karbantartás:  

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, az akkumulátort 2-3 havonta fel kell tölteni a károsodás 
elkerülése végett. Tisztításhoz ne használjon oldóképes vagy zsíroldó hatású vegyszereket, mert azok 
károsíthatják a külső borítást. Tisztításhoz használjon nedves szivacsot és természetes szappant ha szükséges. 
Figyelmeztetés: A termék csak akkor vízálló ha az aljzatban dugó van, tehát tisztításkor is csatlakoztassuk rá 
vagy a hálózati töltőre, vagy hagyjuk csatlakoztatva a mikrofonnal ellátott hangszórókhoz. 
 

6 Segítségnyújtás és jótállás:  
A termék jótállását tekintve a vonatkozó törvények az irányadóak. Ha bármilyen kérdése merülne fel a 
termékkel és tartozékaival kapcsolatban, bátran forduljon hozzánk: www.doverkft.hu 

 
Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad az egyéb háztartási 
hulladékokkal együtt eldobni, hanem el kell azt juttatni egy kijelölt elektronikushulladék-hasznosító helyre. A 
szelektív hulladékgyűjtés segíti, hogy megvédjük a természetes forrásokat, valamint biztosítja, az emberi egészség 
és a természeti környezet védelmét. A feleslegessé vált elektronikai hulladékot feldolgozó vagy újrahasznosító 
gyűjtőpontokról felvilágosítást nyújtanak a helyi önkormányzatok, a köztisztasági vállalat, vagy a terméket 
forgalomba hozó kereskedelmi egység. 
 
A Cellular Italia S.p.A., mint gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel minden hatályos követelménynek, illetve a 
rádió és távközlési végberendezésekről szóló (R&TTE) 99/5/EC irányelvben foglaltaknak. A felhasználóknak 
semmilyen módon sem megengedett a berendezés átalakítása, módosítása. Átalakított vagy módosított 
berendezések használatát a Cellular Italia S.p.A. nem engedélyezi. 
 

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. 


