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Szanowny U¿ytkowniku, gniazda zestawu s³uchawkowego. W celu utrzymania baterii w dobrej 
kondycji i zachowania jej optymalnej pojemnoœci urz¹dzenie nale¿y Gratulujemy i dziêkujemy za wybór zestawu s³uchawkowego dla 
przechowywaæ w temperaturze 15°C - 20°C, kiedy nie jest u¿ywane.motocyklistów COMT@CT Bluetooth. Niniejsza instrukcja pomo¿e Ci

w instalacji i obs³udze zestawu ale wa¿ne jest równie¿, ¿eby zapoznaæ siê 
Zestaw COMT@ACT jest urz¹-z funkcj¹ Bluetooth posiadanego telefonu komórkowego lub urz¹dzenia 
d z e n i e m  w o d o s z c z e l n y m ,  GPS. Zestaw COMT@CT oferuje nastêpuj¹ce funkcje:
zaprojektowanym do u¿ytku- bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy bluetooth do po³¹czenia
w warunkach umiarkowanych z telefonem komórkowym,
opadów deszczu lub œniegu. - bezprzewodowy interkom do komunikacji pomiêdzy dwoma 
Jakkolwiek nie jest to urz¹dzenie motocyklami oddalonymi od siebie o dystans do 500 m,
wodoodporne i nie powinno byæ - bezprzewodowy interkom do komunikacji pomiêdzy kierowc¹
u¿ywane w szczególnie trudnych a pasa¿erem motocykla,
warunkach atmosferycznych.- bezprzewodowy zestaw s³uchawkowy do po³¹czenia z urz¹dzeniem 

nawigacji satelitarnej GPS,
Instalacja urz¹dzenia- po³¹czenie z radiem FM (opcjonalnie) lub odtwarzaczem MP3.

1. P³ytka monta¿owa
Zawartoœæ pude³ka - Zestaw wyposa¿ony jest w p³ytkê monta¿ow¹, która powinna byæ w 

pierwszej kolejnoœci zamontowana na kasku. Po jej zainstalowaniu W sk³ad zestawu COMT@CT Bluetooth wchodz¹:
zestaw mo¿e byæ wpinany lub wypinany z zaczepu w miarê potrzeby.1. Centralka wyposa¿ona
Uwaga: Lepiej od³¹czaæ zestaw od p³ytki, je¿eli nie jest on u¿ywany.w nastêpuj¹ce elementy 
2. Zestaw g³oœnikowo-mikrofonowysterowania:
- Zamontuj mikrofon tak, aby znajdowa³ siê bezpoœrednio  przed ustami.a. przycisk wielofunkcyjny
- Umieœæ dostarczone paski z rzepem w przeznaczonych do tego wyciê-b. przycisk g³oœnoœci “+”
ciach wewn¹trz kasku.c. antena
- Przymocuj g³oœniki do rzepów naprzeciwko uszu (g³oœnik z krótkim d. dioda kontrolna
przewodem przy lewym uchu, g³oœnik z d³u¿szym przewodem przy e. przycisk g³oœnoœci “-”
prawym uchu). f. przycisk kontrolny CTRL 

(zasilanie/parowanie/inter
kom)
g. gniazdo s³uchawek i ³ado-
warki.

2. Zestaw g³oœnikowo-
mikrofonowy:
a. prawy g³oœnik
b. lewy g³oœnik
c. mikrofon
d.  wtyczka przewodu 
³¹cz¹cego z centralk¹
UWAGA: W niektórych 
krajach u¿ywanie dwóch 
g ³ o œ n i k ó w  m o ¿ e  b y æ  
niezgodne z przepisami. 
Zalecamy zaznajomienie siê 
z obowi¹zuj¹cymi zasadami 
u ¿ y w a n i a  t e g o  t y p u  
urz¹dzeñ i stosowanie siê do 

Twoim priorytetem zawsze powinno byæ nich.
prowadzenie pojazdu a nie rozmowy 
telefoniczne. Podczas odbierania po³¹czenia 
lub u¿ywania interkomu do komunikacji z 3. £adowarka sieciowa wraz 
innymi u¿ytkownikami zwolnij i skoncentruj z przewodem USB. 
siê na jeŸdzie. W trudnych warunkach 
atmosferycznych lub przy du¿ym natê¿eniu 
ruchu zalecamy zatrzymaæ siê przed 
odebraniem po³¹czenia telefonicznego.

Obs³uga

W³¹czanie i wy³¹czanie zestawuKompatybilnoœæ z kaskiem
1. Aby w³¹czyæ zestaw wciœnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk 

Zestaw COMT@CT Bluetooth jest ³atwy do zamontowania wewn¹trz 
CTRL do momentu us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego. Zwolnij przycisk. 

kasku. Przy zakupie zestawu lub nowego kasku warto zapytaæ 
Niebieska dioda zacznie migaæ sygnalizuj¹c poprawne dzia³anie 

sprzedawcê o zgodnoœæ obydwu elementów.
zestawu.

Aby zainstalowaæ zestaw wewn¹trz kasku, postêpuj zgodnie z instrukcj¹. 
2. Aby wy³¹czyæ zestaw wciœnij i przytrzymaj przez ok. 5 sekund  

Przymocuj g³oœniki do dostarczonych taœm z rzepem wewn¹trz kasku 
przycisk CTRL do momentu us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego. 

naprzeciwko uszu. Ustaw mikrofon poziomo, przy ustach.
Wszystkie diody kontrolne zostan¹ wy³¹czone.

Tryb parowania£adowanie baterii
Przy wy³¹czonym urz¹dzeniu wciœnij i przytrzymaj przycisk CTRL do 

Zestaw s³uchawkowy jest wyposa¿ony w akumulator wielokrotnego 
momentu, kiedy dioda zacznie migaæ na zmianê niebieskim i czerwonym 

³adowania. Bateriê nale¿y ³adowaæ przez ok. 3 godziny do momentu 
œwiat³em sygnalizuj¹c uruchomienie trybu parowania.

wy³¹czenie siê czerwonej diody. Przewód USB ³adowarki nale¿y 
Uwaga: Je¿eli proces parowania nie zostanie ukoñczony w czasie 1 min.,

instalowaæ i demontowaæ ostro¿nie, tak aby unikn¹æ uszkodzenia 
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urz¹dzenie prze³¹czy siê w tryb czuwania. funkcjê bluetooth zgodny z standardem A2DP i AVRCP mo¿esz 
odtwarzaæ pliki muzyczne oraz sterowaæ odtwarzaczem z poziomu Pod³¹czenie i u¿ywanie telefonu komórkowego
urz¹dzenia COMT@CT. W tym celu dokonaj sparowania urz¹dzeñ 

W trybie parowania, kiedy dioda b³yska na zmianê niebieskim i czerwo-
zgodnie z procedur¹ opisan¹ dla telefonu komórkowego oraz zapoznaj 

nym œwiat³em, w³¹cz funkcjê bluetooth w swoim telefonie i uruchom 
siê dok³adnie z instrukcj¹ obs³ugi odtwarzacza.

wyszukiwanie dostêpnych urz¹dzeñ. Po wykryciu zestawu COMT@CT 
1. Odtwarzanie

nawi¹¿ po³¹czenie bluetooth wprowadzaj¹c kod zabezpieczaj¹cy 0000. 
Po sparowaniu urz¹dzeñ w standardzie bluetooth A2DP, krótkie 

Je¿eli parowanie siê powiedzie, urz¹dzenie wyemituje krótki sygna³ 
naciœniêcie przycisku wielofunkcyjnego (a) zatrzymuje (pauza) lub 

dŸwiêkowy a dioda zacznie b³yskaæ niebieskim œwiat³em. teraz mo¿esz 
wznawia odtwarzanie muzyki.

odbieraæ po³¹czenia telefoniczne lub s³uchaæ muzyki odtwarzanej
2. Wyszukiwanie utworów

z telefonu komórkowego.
Naciœniêcie przycisku g³oœnoœci “+” (b) spowoduje przewiniêcie utworu 

1. Automatyczne odbieranie po³¹czeñ
w przód. Naciœniêcie przycisku g³oœnoœci “-” (e) spowoduje 

Zestaw ma funkcjê automatycznego odbierania po³¹czeñ. Je¿eli nie 
przewiniêcie utworu w ty³.

wykonasz ¿adnych czynnoœci przy przychodz¹cym po³¹czeniu, 
Korzystanie z komunikatów g³osowych nawigacji GPSzostanie ono automatycznie odebrane po up³ywie 12 sekund.

2. Rêczne odbierania po³¹czeñ 1. Parowanie
Przy przychodz¹cym po³¹czeniu telefonicznym naciœnij krótko 1 raz Sparuj zestaw COMT@CT z urz¹dzeniem nawigacji GPS zgodnie z 
przycisk wielofunkcyjny (a). procedur¹ opisan¹ dla telefonu komórkowego przez bluetooth wed³ug 
3. Odrzucanie po³¹czeñ standardu A2DP. Zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi nawigacji i upewnij 
Przy przychodz¹cym po³¹czeniu telefonicznym naciœnij i przytrzymaj siê, ¿e posiadane urz¹dzenie wspiera ten format.
przez ok. 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny (a) do momentu 2.Rregulacja g³oœnoœci sygna³u audio komunikatów
us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego. Nastêpnie zwolnij przycisk. Wciœnij i przytrzymaj przycisk regulacji g³oœnoœci “+” (b) lub “-” (e) w 
4. Zawieszanie po³¹czeñ celu ustawienia optymalnej g³oœnoœci komunikatów audio nawigacji. 
Przy trwaj¹cym po³¹czeniu naciœnij krótko 1 raz przycisk wielo-
funkcyjny (a).
5. Ponowne wybieranie numeru
Aby ponownie wybraæ ostatnio wybierany numer naciœnij dwukrotnie 
przycisk g³oœnoœci “-” (e).
6. Wybieranie g³osowe
Aby g³osowo wybraæ numer telefonu i nawi¹zaæ po³¹czenie naciœnij 
dwukrotnie przycisk g³oœnoœci “+” (b). Po us³yszeniu sygna³u 
wypowiedz has³o przypisane numerowi telefonu, z którym chcesz siê 
po³¹czyæ.
7.Rregulacja g³oœnoœci
Naciœnij przycisk g³oœnoœci “+” (b) lub “-” (e) w celu ustawienia 
po¿¹danej g³oœnoœci sygna³u audio po³¹czenia.
8. Przekazywanie po³¹czeñ
Przy trwaj¹cym po³¹czeniu naciœnij i przytrzymaj przez ok. 2  sekundy 
przycisk wielofunkcyjny (a) do us³yszenia sygna³u dŸwiêkowego. 
Po³¹czenie g³osowe zostanie przeniesione z zestawu s³uchawkowego do 
telefonu lub z telefonu do zestawu.

U¿ywanie interkomu

1. Parowanie urz¹dzeñ
Uruchom tryb parowania na obydwu urz¹dzeniach. Naciœnij krótko 
jeden raz przycisk CTRL na jednym z urz¹dzeñ. Rozpocznie ono 
wyszukiwanie pozostaj¹cych w zasiêgu urz¹dzeñ z uruchomionym 
trybem parowania i spróbuje nawi¹zaæ po³¹czenie. Nie wciskaj 
przycisku CTRL na obydwu urz¹dzeniach jednoczeœnie. Po kilku 
sekundach czerwone œwita³o zgaœnie na obydwu urz¹dzeniach, dioda 
zacznie powoli b³yskaæ niebieskim œwiat³em. Proces parowania jest 
ukoñczony. ̄ eby po³¹czyæ siê z kolejnym zestawem, powtórz powy¿sz¹ 
procedurê dla nastêpnego urz¹dzenia.
2. Uruchamianie funkcji interkomu
Po sparowaniu urz¹dzeñ naciœnij 1 raz krótko przycisk CTRL na jednym 
z urz¹dzeñ. Zostanie uruchomiona funkcja interkomu.
3. Utrata zasiêgu w trakcie u¿ytkowania
Proces parowania jest jednorazowy. Kiedy urz¹dzenia s¹ powi¹zane 
zgodnie z powy¿sz¹ procedur¹, pozostan¹ w ³¹cznoœci i bêd¹ siê 
automatycznie rozpoznawaæ zawsze, kiedy bêd¹ w zasiêgu dzia³ania.
4. Wy³¹czanie funkcji interkomu
Je¿eli którykolwiek z u¿ytkowników powi¹zanych urz¹dzeñ chce 
wy³¹czyæ funkcjê interkomu, powinien 1 raz krótko nacisn¹æ przy-
cisk CTRL.
5. Regulacja g³oœnoœci
Naciœnij przycisk regulacji g³oœnoœci “+” (b) lub “-” (e) w celu ustawienia 
po¿¹danej g³oœnoœci sygna³u audio po³¹czenia. Przy osi¹gniêciu 
minimalnej lub maksymalnej g³oœnoœci po³¹czenia urz¹dzenie 
wyemituje dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy.
6. Priorytet po³¹czeñ
Po³¹czenia z telefonu komórkowego maj¹ najwy¿szy priorytet. 
Przychodz¹ce po³¹czenie telefoniczne mo¿e zak³óciæ po³¹czenie z 
interkomu. Po³¹czenie z interkomu zostanie automatycznie 
przywrócone po zakoñczeniu po³¹czenia telefonicznego.

Odtwarzacz muzyki

Je¿eli posiadasz odtwarzacz plików muzycznych wyposa¿ony w 

Przy osi¹gniêciu minimalnej lub maksymalnej g³oœnoœci po³¹czenia 
urz¹dzenie wyemituje dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy.
3. Priorytet po³¹czeñ
Po³¹czenia z telefonu komórkowego i interkomu maj¹ pierwszeñstwo 
nad sygna³em audio komunikatów nawigacji GPS. Sygna³ z tych 
po³¹czeñ mo¿e zak³óciæ komunikat nawigacji. DŸwiêk komunikatów 
nawigacji zostanie automatycznie przywrócony po zakoñczeniu 
po³¹czenia telefonicznego lub interkomu.

Radio FM (opcjonalne)

1. W³¹czanie radia
Szybkie podwójne naciœniêcie przycisku wielofunkcyjnego (a) 
w³¹cza/wy³¹cza radio.
2. Wyszukiwanie stacji
Wciœnij przycisk regulacji g³oœnoœci “+” aby przeszukaæ dostêpne 
czêstotliwoœci w górê lub “-” aby przeszukaæ czêstotliwoœci w dó³.
3. Regulacja g³oœnoœci
Wciœnij i przytrzymaj przycisk regulacji g³oœnoœci “+” (b) lub “-” (e) w 
celu ustawienia optymalnej g³oœnoœci sygna³u audio radia. Przy 
osi¹gniêciu minimalnej lub maksymalnej g³oœnoœci po³¹czenia 
urz¹dzenie wyemituje dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy.
4. Priorytet po³¹czeñ
Po³¹czenia z telefonu komórkowego i interkomu maj¹ pierwszeñstwo 
nad sygna³em audio radia. Sygna³ z tych po³¹czeñ mo¿e zak³óciæ sygna³ 
audio radia. DŸwiêk radia FM zostanie automatycznie przywrócony po 
zakoñczeniu po³¹czenia telefonicznego lub interkomu.

Specyfikacja techniczna

Wersja bluetooth: Bluetooth V2.0
Specyfikacja bluetooth RF: Klasa 1
Czas rozmów: do 8 godzin
Czas czuwania: do 400 godzin
Napiêcie ³adowania: 5V
Czas ³adowania: 3 godziny
Czêstotliwoœæ RF: 2,4 - 2,4835 GHz (zakres ISM)
Funkcja FM: opcjonalna
Typ baterii: litowo-polimerowa, 500 mAh

Wskazania diody LED

Brak wskazania: Urz¹dzenie wy³¹czone
Naprzemienny b³ysk
niebieski/czerwony: Tryb parowania
Krótki b³ysk niebieski co 3 sek.: Tryb czuwania
D³ugi b³ysk niebieski co 3 sek.: Tryb po³¹czenia
B³ysk czerwony co 3 sek.: Niski poziom baterii
Sta³e œwiat³o czerwone: £adowanie

Reset zestawu

W rejonach o silnym natê¿eniu sygna³u RF (okolice nadajników TV, 
telefonii komórkowej, radarów lotniczych itp.) mo¿e dojœæ do 
zablokowania systemu urz¹dzenia COMT@CT. Aby zrestartowaæ 
zestaw nale¿y pod³¹czyæ go do ³adowarki i na nowo w pe³ni na³adowaæ.


