SRC Schuberth System S2 og C3 Pro

SRC pro system Dansk bruger vejledning
1. Tænd for SRC systemet tryk og hold Mobil knappen nede i 6 sek.

2. For parring af 2 SRC systemer tænd begge hjelme hvis de skal pares til kanal A
trykkes der på A knappen ind til A og B knapperne blinker rød og blå dette gøres på
begge hjelme vent ca. 5 sek. Og de vil begynde at blinke med blå lys med 2 sek.
Mellem rum hjelmene er nu klar til brug. Man kan parre en tredje hjelm det gøres
med B knappen samme procedure som med A.
3. Tænd og sluk for radio tryk B knappen og hold nede i 3 sek. Der vil lyde et enkelt bip i
hjelmen og radioen er tændt. Er MP3 afspilleren tændt behøver man ikke slukke den
først.
4. Skifte til anden radio kanal kan gøres ved et enkelt tryk på B knappen. (der er 6
kanaler i alt).
5. Halv automatisk søgning af radio kanaler hold + eller - knappen nede i 3 sek. Så søger
den efter ny radio kanal. - er ned i freq. Og + er op i freq. For at gemme den fundet
kanal tryk et enkelt tryk på B knappen inden der er gået 20 sek. Tryk der efter en
enkelt gang på B knappen igen for at komme til næste tomme kanal og gentag
proceduren.
6. Automatisk søgning af enkelt kanaler og gemme dem tryk på + knappen og hold
nede i 6 sek. For at skanne kanaler Hvis første kanal ikke er interessant afvent næste
kanal (det er jo ikke alle der gider og høre P1) når der er en interessant kanal tryk +
knappen for stop skan og er efter på B knappen inden 20 sek. for at gemme. Kanalen
er nu gemt tryk på et enkelt tryk på B for at komme til næste kanal og du kan
gentage proceduren for at søge ny FM station den næste kanal.
7. Automatisk søgning af 6 bedste FM stationer i nærheden hvor man er. tryk på –
knappen og hold den nede i 6 sek. Kanalerne gemmes ikke! den vil automatisk gå til
bage til de gemte FM stationer efter SRC systemet har været slukket.
8. Tænd og sluk for mp3 afspiller tryk A knappen og hold nede i 3 sek. Er radioen tændt
behøver man ikke slukke den først.
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9. Når man afspiller fra mp3 afspiller For at få næste sang på tryk + eller – knappen og
hold nede i 3 sek. (+ frem og – tilbage )
10. For at aktiver eller deaktiverer RDS tryk på + og – samtidig i 3 sek.
11.Besvar et indkommet opkald tryk på mobilknappen eller bare sig Hallo hvis du har
aktiveret vox. (vox skal aktiveres med pc og SRC software)
12.Afvis opkald forhold dig tavs i 15 sek. (det kunne jo være Fru hyacinth)
13.Opkald til en parret hjelm tryk kort på A knappen eller bare sig Hallo hvis vox er
aktiveret. (skal aktiveres med pc og SRC software) afbrydelse af opkald tryk på A igen
har man fortaget opkald via vox altså ved at sige Hallo afbrydes der automatisk hvis
man er tavs i 30 sek. max afstand til parret hjelm 700m.
14.Opkald til en anden køre med SRC system men som hjelmen ikke er parret sammen
med (klik to link) tryk kort 2 gange på A knappen. (klik to link skal være aktiveret det
gøres med pc og SRC software).

15.Parring af mobil telefon tænd for SRC systemet tryk på mobil knappen og hold nede i
6 sek. Ind til den blinker blå og rød sæt nu din mobil til at søge på Bluetooth efter ca.
5 sek. Vil de finde hinanden følg her efter instruktionerne på mobilen hvis der bliver
bedt om en pin kode er det 0000. eller 1234. her efter vil din telefon bekræfte
parringen og SRC systemet vil blinke langsom blå. Og det er klar til brug.
16.Parring af GPS tænd SRC systemet tryk på + knappen og hold ned i 6 sek. Ind til rød
og blå lys blinker søg så bluetooth på GPS følg der efter instruktionerne på din GPS
bliver der bedt om pin kode er det 0000. eller 1234. her efter vil din GPS bekræfte
parringen og blå lys vil begynde at blinke langsom på SRC systemet og det er klar til
brug.
17.Parring af en MP3 afspiller er samme procedure som en mobil telefon se punkt 15.

18.En god ide er at for hver ting man har parret til sin hjelm lad hjelmen opdaterer ved
lige at slukke hjelmen og tænd igen.

