
INSTRUKCJA OBSŁUGI



1 WPROWADZENIE

1.1 Zawartość opakowania
ź  Zespół mikrofonu i głośników

ź  Gąbki na mikrofon

ź  Rzepy do mocowania głośników

ź  Przewód USB do ładowania i 
transmisji danych

1.2 Przyciski
Przycisk centralny

Przycisk (+) Przycisk (-)

Kontrolka stanu

1.3 Włączanie i wyłączanie
Aby włączyć urządzenie, naciśnij 
jednocześnie przycisk centralny i 
przycisk (+). Usłyszysz narastający 
dźwięk i powitanie. Aby wyłączyć 
urządzenie, naciśnij jednocześnie 
przycisk centralny i przycisk (+). 
usłyszysz zanikający dźwięk i 
pożegnanie.1



1. 4 Ładowanie
Możesz ładować zestaw przy użyciu 
dołączonego przewodu USB 
podłączonego do komputera lub 
ładowarki sieciowej. Dioda ładowania 
świeci na czerwono podczas ładowania, 
po czym zmienia kolor na niebieski, kiedy 
bateria jest w  pełni naładowana. Proces 
ładowania trwa ok. 2,5 godz.

Uwaga:

Normalny czas pracy baterii w standardowych 
warunkach to ok. 7 godz. Czas pracy może się zmieniać 
w zależności od warunków i trybu użytkowania.

1.5 Sprawdzanie poziomu naładowania 
baterii

1.5.1 Kontrolka stanu

Kiedy zestaw się włącza, kontrolka stanu 
gwałtowanie błyska wskazując poziom 
naładowania baterii:

4 błyski - poziom wysoki 70 - 100%

3 błyski - poziom średni 30 - 70%

2 błyski - poziom niski 0 - 30%
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1.5.2 Wskazanie głosowe

Przy włączaniu zestawu przytrzymaj 
wciśnięte jednocześnie przyciski 
centralny i (+) przez ok. 5 sek. do czasu 
kiedy usłyszysz trzy wysokie dźwięki. 
Po chwili usłyszysz komunikat głosowy 
wskazujący stopień naładowania baterii. 
Jeżeli zwolnisz przyciski zaraz po 
włączeniu się zestawu, komunikat o 
stopniu naładowania baterii nie zostanie 
wyemitowany.

1.6 Regulacja głośności
Regulacji głośności dokonuje się przy 
pomocy przycisków (+) i (-). Kiedy głośność 
osiągnie poziom maksymalny lub 
minimalny, zostanie wyemitowany sygnał 
dźwiękowy. Głośność jest ustawiana i 
utrzymywana niezależnie dla każdego ze 
źródeł, nawet po ponownym uruchomieniu. 
Np.: ustawienie głośności dla telefonu nie 
zmieni poziomu głośności dla połączenia 
Bluetooth odtwarzacza MP3

Niemniej jednak, jeżeli ustawisz głośność w 
trybie czuwania, zmiana poziomu głośności 
wpłynie na głośność wszystkich źródeł 
dźwięku.

1.7 Menedżer urządzeń Bluetooth LS2
LS2 Bluetooth Device Manager pozwala na 
aktualizację oprogramowania i konfigurację 
ustawień urządzenia bezpośrednio z 
komputera. Przy użyciu tego 
oprogramowania można przypisać numery 
szybkiego wybierania oraz dokonać wielu 
innych ustawień. Oprogramowanie 
dostępne jest zarówno dla komputerów z 
Windows jak i Mac. 

3



PAROWANIE ZESTAWU
Z URZĄDZENIAMI
BLUETOOTH

2

Przed użyciem zestawu LINKIN Ride Pal III 
w połączeniu z innym urządzeniem 
Bluetooth, trzeba będzie je sparować. 
LINKIN Ride Pal III może być sparowany z 
telefonami komórkowymi, odtwarzaczami 
muzyki stereo, urządzeniami nawigacyjnymi 
GPS oraz z innymi zestawami LINKIN Ride 
Pal, pod warunkiem, że te urządzenia 
korzystają z łączności Bluetooth. 
Wymagane jest jednorazowe parowanie dla 
każdego z urządzeń. Zestaw pozostaje 
sparowany i łączy się z urządzeniami, kiedy 
tylko pozostają one w zasięgu sygnału. 
Kiedy zestaw ponownie łączy się z 
uprzednio sparowanym urządzeniem, 
usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy i 
komunikat głosowy: Phone connected dla 
telefonu lub Media connected dla 
odtwarzacza muzyki stereo Bluetooth.

2.1 Parowanie z telefonem komórkowym
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 12 s. przycisk 
centralny. Usłyszysz komunikat głosowy 
Configuration menu. 

2. Naciskaj krótko wielokrotnie przycisk (+) 
aż usłyszysz komunikat Phone pairing.

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w zasięgu 
telefonu. Wybierz LRPIII v1.0 z listy 
urządzeń wykrytych przez telefon.

4. Wprowadź PIN 0000. Niektóre telefony 
nie wymagają wprowadzania numeru PIN.

5. Telefon potwierdza, że parowanie 
zakończyło się sukcesem a zestaw jest 
gotowy do użytku. Zostanie to 
potwierdzone komunikatem Your headset 
is paired.
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6. Jeżeli proces parowania nie zostanie 
ukończony w ciągu trzech minut, zestaw 
przełączy się z powrotem w tryb gotowości.

Uwaga:

1. Jeżeli połączenie pomiędzy zestawem 
a telefonem zostanie utracone,naciśnij 
przycisk centralny na 3 sek. aby 
odzyskać połączenie.

2. Jeżeli połączenie pomiędzy zestawem 
a odtwarzaczem multimediów jest 
utracone, naciśnij przycisk centralny na 1 
sek aby odzyskać połączenie.

2.2 Parowanie wielotorowe - drugi telefon, 
GPS i SR10
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 12 s. przycisk 
centralny. Usłyszysz komunikat głosowy 
Configuration menu. 

2. Naciskaj krótko wielokrotnie przycisk (+) 
aż usłyszysz komunikat Multipoint pairing.

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w zasięgu 
urządzenia HFP. Wybierz LRPIII v1.0 z listy 
urządzeń wykrytych przez urządzenie HFP.

4. Wprowadź PIN 0000. Niektóre 
urządzenia HFP nie wymagają 
wprowadzania numeru PIN.

5. Urządzenie HFP potwierdza, że parowanie 
zakończyło się sukcesem a zestaw jest 
gotowy do użytku. Zostanie to 
potwierdzone komunikatem Your headset 
is paired.
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Uwaga:

1. SENA SR10 jest dwukierunkowym 
adapterem radiowym do komunikacji 
grupowej, używającym Hands-Free 
Profile (HFP). Dźwięk przychodzący z 
dwukierunkowego sygnału radiowego 
przez SR10 jest słyszalny w tle podczas 
rozmowy przez interkom lub telefon.

2. Nawigacja GPS lub wykrywacz 
radarów może być podłączony do SR10 
przewodem. Polecenia głosowe GPS lub 
ostrzeżenia z wykrywacza radarów są 
także słyszalne w tle poprzez SR10 
podczas rozmowy przez telefon lub 
interkom. Szczegółowe informacje 
zawarte są w instrukcji obsługi SR10.

2.3 Zaawansowane parowanie selektywne: 
odtwarzacz stereo A2DP lub zestaw 
głośnomówiący
Używając smartfona, czasem możesz 
potrzebować wybiórczo użyć zestawu tylko 
do odtwarzania muzyki stereo A2DP lub 
jako zestaw głośnomówiący telefonu. 
Poniższe wskazówki są przeznaczone dla 
zaawansowanych użytkowników, którzy 
chcą sparować zestaw z wyłącznie 
wybranym profilem: A2DP dla odtwarzacza 
stereo lub HFP do prowadzenia rozmów 
telefonicznych.

Jeżeli uprzednio sparowałeś telefon z 
zestawem, musisz wyczyścić wcześniejsze 
parowania na obydwu urządzeniach: na 
telefonie i na zestawie. Aby wyczyścić listę 
sparowanych urządzeń na zestawie, 
przeprowadź operację resetu do ustawień 
fabrycznych lub procedurę czyszczenia 
listy opisane w rozdziałach 8.10 
„Resetowanie do ustawień fabrycznych” lub 
8.9 „Usuwanie informacji o sparowanych 
urządzeniach”.
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2.3.1 Wyłącznie tryb odtwarzacza muzyki 
stereo A2DP
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 12 s. przycisk 
centralny. Usłyszysz komunikat głosowy 
Configuration menu. 

2. Naciskaj krótko wielokrotnie przycisk (+) 
aż usłyszysz komunikat Media selective 
pairing.

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w zasięgu 
telefonu. Wybierz zestaw z listy urządzeń 
wykrytych przez telefon.

4. Wprowadź PIN 0000. Niektóre telefony 
nie wymagają wprowadzania numeru PIN.

2.3.1 Wyłącznie tryb połączeń 
telefonicznych
1. Naciśnij i przytrzymaj przez 12 s. przycisk 
centralny. Usłyszysz komunikat głosowy 
Configuration menu. 

2. Naciskaj krótko wielokrotnie przycisk (+) 
aż usłyszysz komunikat Phone selective 
pairing.

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w zasięgu 
telefonu. Wybierz zestaw z listy urządzeń 
wykrytych przez telefon.

4. Wprowadź PIN 0000. Niektóre telefony 
nie wymagają wprowadzania numeru PIN.
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2.4 Parowanie w trybie interkomu
2.4.1  Parowanie z innymi zestawami LINKIN 
Ride Pal III

Zestaw może być sparowany z trzema 
innymi zestawami do połączeń Bluetooth w 
funkcji interkomu.

1. Włącz obydwa zestawy (A i B), które 
chciałbyś sparować.

2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski centralne 
zestawów A i B na 5 sek. do czasu, kiedy 
diody LED na obydwu zestawach zaczną 
gwałtownie błyskać. Usłyszysz komunikat 
głosowy Intercom pairing.

3. Naciśnij przycisk centralny na jednym z 
zestawów A lub B i poczekaj aż diody LED 
na obydwu zestawach zmienią kolor na 
niebieski a połączenie interkomu zostanie 
ustanowione. jeżeli proces parowania nie 
zostanie ukończony w ciągu 1 minuty, 
zestaw powróci do trybu gotowości.

4. Możesz przeprowadzić kolejne parowania 
pomiędzy zestawami A i C oraz A i D 
stosując tę samą procedurę jak opisano 
powyżej.

5. Priorytet parowania zestawu ustalony jest 
jako „Ostatni przyjęty jest pierwszym do 
obsługi”. Jeżeli zestaw sparowany jest z 
kilkoma innymi zestawami do połączeń 
interkomu, priorytet połączeń jest 
odwrotny do kolejności parowania z 
poszczególnymi zestawami.

2.4.1  Parowanie z innymi modelami 
zestawów słuchawkowych SENA

LINKIN Ride Pal III może być sparowany 
ze wszystkimi innymi modelami zestawów 
SENA, takimi jak 20S, 10C i 10S do połączeń 
interkomu. Przeprowadź powyższe 
procedury również do parowania z 
wymienionymi modelami zestawów.
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TELEFON KOMÓRKOWY,
GPS, SR10

3

3.1 Wykonywanie i odbieranie połączeń 
telefonicznych
1. Aby odebrać przychodzące połączenie po 
prostu naciśnij przycisk centralny.

2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i 
przytrzymaj przez 2 sek. przycisk centralny 
do usłyszenia pojedynczego sygnału 
dźwiękowego lub zaczekaj aż drugi 
rozmówca zakończy połączenie.

3. Aby odrzucić przychodzące połączenie, w 
czasie gdy telefon dzwoni, naciśnij i 
przytrzymaj przez 2 sek. przycisk centralny 
do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

4. Aby nawiązać połączenie telefoniczne 
można:

ź Wybrać numer na klawiaturze i 
rozpocząć połączenie. Połączenie 
zostanie automatycznie przekierowane 
do zestawu słuchawkowego.

ź Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. 
centralny przycisk, aby aktywować 
wybieranie głosowe w telefonie. Telefon 
musi posiadać taką funkcję. Odwołaj się 
do instrukcji użytkowania telefonu, aby 
ustalić dalsze kroki nawiązywania 
połączeń w ten sposób. 
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Uwaga:

1. Jeżeli zestaw połączony jest z dwoma 
telefonami i drugi telefon ma 
przychodzące połączenie podczas 
rozmowy przez pierwszy telefon, ciągle 
możesz odebrać połączenie na drugim 
telefonie. W takim przypadku połączenie 
na pierwszym telefonie zostanie 
zawieszone. Po zakończeniu rozmowy 
przez drugi telefon, połączenie na 
pierwszym telefonie zostanie 
automatycznie wznowione.

2. Jeżeli do zestawu podłączony jest 
telefon i nawigacja GPS, komunikaty z 
nawigacji mogą nie być słyszalne 
podczas prowadzenia rozmowy 
telefonicznej.
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3.2 Szybkie wybieranie
Możesz błyskawicznie nawiązywać 
połączenia telefoniczne przy użyciu funkcji 
szybkiego wybierania głosowego.

1. Aby wejść do menu szybkiego wybierania 
głosowego, naciśnij i przytrzymaj przez 3 
sek. przycisk (+) do usłyszenia 
pojedynczego sygnału i komunikatu 
głosowego Speed dial. 

2. Używając przycisków (+) i (-) nawiguj 
pomiędzy poszczególnymi opcjami menu.

3. Naciśnij przycisk centralny aby wybrać 
żądaną opcję spośród dostępnych:

(1) Powtórne wybranie ostatniego numeru
(Last number redial)
(2) Szybkie wybieranie 1 (Speed dial 1)
(3) Szybkie wybieranie 2 (Speed dial 2)
(4) Szybkie wybieranie 3 (Speed dial 3)
(5) Anuluj (Cancel)

4. Po wybraniu opcji powtórnego 
wybierania ostatniego numeru usłyszysz 
komunikat Last number redial. Aby 
nawiązać połączenie z ostatnio wybranym 
numerem naciśnij przycisk centralny.

5. Aby połączyć się z jednym z numerów 
szybkiego wybierania, naciskaj przyciski (+) 
lub (-) aby nawigować pomiędzy 
poszczególnymi opcjami menu do 
usłyszenia komunikatu Speed dial (#). 
Następnie naciśnij przycisk centralny.

6. Aby opuścić menu szybkiego wybierania, 
naciskaj przyciski (+) lub (-) do usłyszenia 
komunikatu Cancel. Jeżeli nie naciśniesz 
żadnego przycisku w ciągu 15 sek., zestaw 
opuści menu szybkiego wybierania i 
przełączy się w stan gotowości.
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Uwaga:

1. Upewnij się, że telefon komórkowy i 
zestaw słuchawkowy są połączone aby 
używać szybkiego wybierania.

2. Przed rozpoczęciem używania opcji 
szybkiego wybierania musisz przypisać 
numery telefonów do poszczególnych 
pozycji menu (patrz rozdział 8.5, 
Przypisywanie numerów szybkiego 
wybierania).

3.3 Nawigacja GPS
Jeżeli sparujesz zestaw słuchawkowy z 
nawigacją GPS z funkcją Bluetooth jak 
opisano w rozdziale 2.2 Parowanie 
wielotorowe - drugi telefon, GPS i SR10 
możesz bezprzewodowo odbierać 
wskazówki GPS. Naciskaj przyciski (+) i (-) 
aby wyregulować głośność. Wskazówki 
nawigacji GPS zakłócają rozmowę przez 
interkom, ale jest ona automatycznie 
przywracana po zakończeniu emisji 
wskazówki. 

3.4 SENA SR10, dwukierunkowy adapter 
radiowy
Możesz jednocześnie używać zestawu 
interkomu Bluetooth  i dwukierunkowego 
radia dzięki użyciu adaptera SR10 (patrz 2.2 
Parowanie wielotorowe - drugi telefon, 
GPS i SR10). Przychodzący sygnał z radia 
dwukierunkowego nie będzie zakłócał 
rozmowy przez interkom, ale będzie 
słyszalny w tle. Ta funkcja jest użyteczna, 
kiedy prowadzisz rozmowę z pasażerem 
przez interkom Bluetooth a jednocześnie 
używasz radia dwukierunkowego do 
komunikacji z innymi motocyklistami w 
grupie.
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ODTWARZACZ STEREO4

4.1 Odtwarzacz stereo Bluetooth
Odtwarzacz audio Bluetooth musi być 
sparowane z zestawem słuchawkowym przy 
użyciu procedury opisanej w pkt. 2.1 
Parowanie z telefonem komórkowym. 
Zestaw słuchawkowy obsługuje 
Audio/Video Remote Control Profile 
(AVRCP), więc jeżeli podłączony odtwarzacz 
Bluetooth także obsługuje AVRCP, możesz 
zdalnie sterować funkcjami odtwarzacza z 
poziomu zestawu słuchawkowego.  
Dostępna jest nie tylko regulacja głośności, 
ale również funkcje rozpoczęcia i 
wstrzymania odtwarzania oraz wyszukiwania 
następnego lub poprzedniego utworu.

1. Aby rozpocząć lub wstrzymać 
odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj przez 1 
sek. centralny przycisk do usłyszenia 
podwójnego sygnału dźwiękowego.

2. Aby wyregulować głośność, krótko 
naciskaj przyciski (+) lub (-).

3. Aby przejść do następnego lub 
poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj 
przez 1 sek. przycisk (+) lub (-) do 
usłyszenia pojedynczego sygnału 
dźwiękowego.
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4.2 Współdzielenie muzyki
Możesz współdzielić muzykę z osobą, z 
którą jesteś połączony interkomem w 
trakcie dwukierunkowej komunikacji 
(odwołaj się do sekcji 5.1 Interkom 
dwukierunkowy). Kiedy zakończysz 
współdzielenie muzyki, możesz powrócić 
do rozmowy przez interkom. Aby rozpocząć 
lub zakończyć współdzielenie muzyki, 
naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk 
centralny podczas rozmowy przez interkom 
do usłyszenia podwójnego sygnału 
dźwiękowego. Aby wyszukać kolejny lub 
poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj 
przez 1 sek. przyciski (+) lub (-).

Uwaga:

1. Obydwaj rozmówcy mogą zdalnie 
sterować funkcjami odtwarzacza takimi 
jak wyszukiwanie utworów.

2. Współdzielenie muzyki zostanie 
zawieszone, kiedy używasz telefonu 
komórkowego lub słuchasz wskazówek 
nawigacji GPS.

INTERKOM5

Upewnij się, że urządzenia są poprawnie 
sparowane wg wskazówek opisanych w 
sekcji 2.4 Parowanie w trybie interkomu. 
LINKIN Ride Pal III może łączyć sie ze 
wszystkimi wersjami LINKIN Ride Pal oraz 
innymi zestawami słuchawkowymi SENA. 

5.1 Otwieranie połączenia interkomu
Możesz rozpocząć rozmowę z jednym ze 
sparowanych zestawów przez krótkie 
naciśnięcia przycisku centralnego: 

jedno krótkie naciśnięcie - połączenie z 
rozmówcą o najwyższym priorytecie 
(ostatni zarejestrowany)

dwa krótkie naciśnięcia - połączenie z 
drugim rozmówcą

trzy krótkie naciśnięcia - połączenie z 
trzecim rozmówcą.
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połączenie z 1. rozmówcą

połączenie z 2. rozmówcą

połączenie z 3. rozmówcą

Uwaga:

Maksymalna odległość połączenia przy 
pomocy interkomu to ok. 400 m. Może 
ona zmieniać się w zależności od 
ukształtowania terenu i gęstości 
zabudowy.

5.2 Zamykanie połączenia interkomu
Aby zakończyć połączenie interkomu 
krótko naciśnij jeden raz przycisk centralny. 
Każde połączenie z każdym rozmówcą 
będzie zakończone przez pojedyncze 
krótkie naciśnięcie. Podwójne lub potrójne 
naciśnięcie nie przyniesie efektu w tym 
przypadku.
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5.3 Otwieranie trzykierunkowego 
połączenia interkomu
Rozmówca A może utworzyć 
trzykierunkowe połączenie konferencyjne z 
dwoma innymi rozmówcami (B i C) 
używającymi LINKIN Ride Pal III. W trakcie 
takiego połączenia konferencyjnego 
telefony wszystkich trzech rozmówców 
będą tymczasowo odłączone od ich 
zestawów słuchawkowych, ale w chwili 
kiedy połączenie konferencyjne zostanie 
zakończone lub jeden z uczestników opuści 
grupę rozmówców, wszystkie telefony 
komórkowe zostaną na powrót połączone z 
zestawami. Podczas połączenia 
konferencyjnego, jeżeli masz przychodzące 
połączenie telefoniczne, zakończ rozmowę 
konferencyjną, aby automatycznie połączyć 
się z telefonem i odebrać połączenie.

1. Rozmówca (A) musi być sparowany z 
pozostałymi dwoma rozmówcami (B i C) do 
nawiązania trzykierunkowego połączenia 
konferencyjnego.

2. Rozpocznij połączenie interkomu z 
jednym z dwóch rozmówców w grupie. Np.: 
rozmówca A może nawiązać połączenie z B, 
lub B może nawiązać połączenie z A.
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3. Trzeci rozmówca C może dołączyć do 
konwersacji poprzez nawiązanie połączenia 
z A.

4. Teraz A i jego rozmówcy B i C mają 
ustanowione trzykierunkowe połączenie 
konferencyjne interkomu.

Przycisk centralny Działanie
Nacisnąć na 1 sek.

Nacisnąć krótko 1 raz

Nacisnąć krótko 2 razy

Odłączenie B i C

Odłączenie B

Odłączenie C

5.4 Zamykanie trzykierunkowego 
połączenia interkomu
Kiedy jesteś uczestnikiem aktywnego 
trzykierunkowego połączenia interkomu, 
możesz je całkowicie zakończyć lub 
rozłączyć powiązanie z jednym z 
rozmówców.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk 
centralny do usłyszenia pojedynczego 
sygnału aby całkowicie zakończyć 
połączenie konferencyjne. Ta operacja 
zamyka obydwa połączenia (z B i C).

2. Naciśnij krótko przycisk centralny aby 
zakończyć połączenie z jednym z 
rozmówców -odpowiednio: jednokrotne 
naciśnięcie aby zakończyć połączenie z 
rozmówcą B , dwukrotne - z rozmówcą C.
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5.5 Otwieranie czterokierunkowego 
połączenia interkomu
Jest możliwe utworzenie 
czterokierunkowego połączenia 
konferencyjnego przez LINKIN Ride Pal III 
poprzez dodanie dodatkowego uczestnika 
do połączenia trzykierunkowego.

W trakcie trwania połączenia 
trzykierunkowego opisanego w sekcji 5.3, 
nowy rozmówca (D), który jest połączony 
interkomem z rozmówcą C, może dołączyć 
do trzykierunkowego połączenia 
konferencyjnego . Pamiętaj, że w tym 
wypadku nowy rozmówca (D) jest 
połączony z (C), nie z (A).

Nowy uczestnik

Rozmówca powiązany z C

5.6 Zamykanie czterokierunkowego 
połączenia interkomu
Tak jak w przypadku interkomu 
trzykierunkowego możesz całkowicie 
opuścić połączenie konferencyjne lub 
odłączyć poszczególnych rozmówców.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk 
centralny do usłyszenia sygnału aby 
zakończyć połączenie konferencyjne. Ta 
czynność zamyka połączenia interkomu 
pomiędzy A a rozmówcami B i C.

2. Naciśnij krótko jednokrotnie lub 
dwukrotnie przycisk centralny by odłączyć 
rozmówców - odpowiednio B lub C - od 
połączenia konferencyjnego. Rozłączenie 
uczestnika C automatycznie spowoduje 
rozłączenie rozmówcy D.

Przycisk centralny Działanie
Nacisnąć na 1 sek.

Nacisnąć krótko 1 raz

Nacisnąć krótko 2 razy

Odłączenie B, C i D

Odłączenie B

Odłączenie C i D
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5.7 Połączenie interkomu a połączenie 
telefoniczne
1. Jeżeli podczas rozmowy przez interkom 
pojawi się przychodzące połączenie 
telefoniczne, usłyszysz sygnał dźwiękowy. 
Można w takiej sytuacji: 1) odebrać 
połączenie telefoniczne wstrzymując 
rozmowę przez interkom lub 2) odrzucić 
połączenie telefoniczne i podtrzymać 
połączenie interkomu.

1) Aby odebrać połączenie telefoniczne i 
wstrzymać rozmowę przez interkom, 
naciśnij krótko przycisk centralny. Po 
zakończeniu połączenia telefonicznego 
rozmowa przez interkom zostanie 
automatycznie przywrócona.

2) Aby odrzucić połączenie telefoniczne i 
pozostać przy rozmowie przez interkom, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk centralny 
przez 2 sek. do usłyszenia sygnału 
dźwiękowego.

W odróżnieniu od innych motocyklowych 
zestawów słuchawkowych Bluetooth, ten 
zabezpiecza użytkownika przed 
automatycznym zerwaniem połączenia 
interkomu i wymuszonym przełączeniem 
na rozmowę telefoniczną.

2. Jeżeli podczas rozmowy przez telefon 
pojawi się przychodzące połączenie 
interkomu, usłyszysz podwójny, wysoki 
sygnał dźwiękowy. Pojawi się również 
komunikat głosowy Intercom requested.
W takim przypadku połączenie przez 
interkom nie przerwie połączenia 
telefonicznego, ponieważ interkom ma 
niższy priorytet niż telefon. Musisz 
zakończyć połączenie telefoniczne, aby 
otrzymywać lub nawiązywać połączenia 
interkomu.
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INTERKOM UNIWERSALNY6

Możliwe jest połączenie interkomu z 
zestawami słuchawkowymi innych marek 
przy użyciu funkcji uniwersalnego 
interkomu. Zestawy słuchawkowe Bluetooth 
innych marek mogą być podłączone do 
LINKIN Ride Pal III, jeżeli wspierają HFP 
(Hands Free Profile). Zasięg działania może 
się różnić w zależności od parametrów 
podłączonego zestawu słuchawkowego. 
Zazwyczaj jest on krótszy niż normalny 
zasięg działania LINKIN Ride Pal III ze 
względu na użycie HFP.

6.1 Parowanie w trybie interkomu 
uniwersalnego
Zestaw słuchawkowy LRP może być 
sparowany z zestawem Bluetooth innej 
marki. Możliwe jest sparowanie z tylko 
jednym zestawem innej marki, więc 
parowanie z kolejnym zestawem usunie 
wcześniejsze powiązanie.

1. Włącz obydwa zestawy.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sek. 
przycisk centralny aż niebieska dioda LED 
zacznie gwałtownie błyskać i usłyszysz 
powtarzany sygnał dźwiękowy. Pojawi się 
komunikat głosowy Universal intercom 
pairing.

3. Przeprowadź operację parowania 
wymaganą przez zestaw innej marki 
(odwołaj się do instrukcji obsługi tego 
zestawu, który chcesz sparować z LRP). 
Zestaw LINKIN Ride Pal automatycznie 
połączy się z zestawem innej marki jeżeli 
obydwa będą w trybie parowania.
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6.2 Dwukierunkowy interkom uniwersalny
Możliwe jest utworzenie połączenia 
interkomu uniwersalnego z zestawem innej 
marki przy użyciu tej samej metody, jaką 
stosuje się pomiędzy zestawami LINKIN 
Ride Pal. Pojedyncze krótkie naciśnięcie 
przycisku centralnego rozpoczyna 
konwersację z 1. rozmówcą, podwójne 
naciśnięcie - z 2. rozmówcą a potrójne z 3. 
rozmówcą.

Zestaw innej marki może zainicjować 
połączenie interkomu uniwersalnego przez 
aktywację wybierania głosowego lub 
operację ponownego wyboru. Można także 
zakończyć istniejące połączenie. Po 
szczegóły odwołaj się do instrukcji obsługi 
zestawu.

6.3 Trzykierunkowy interkom uniwersalny
Możliwe jest utworzenie trzykierunkowego 
połączenia interkomu uniwersalnego z 
dwoma zestawami LINKIN Ride Pal III i 
jednym zestawem innej marki. Kiedy takie 
połączenie interkomu jest ustanowione, 
żaden z połączonych zestawów nie może 
korzystać z funkcji połączenia 
telefonicznego, ponieważ jest ono 
tymczasowo odłączone. Jeżeli połączenie 
interkomu zostanie odłączone, funkcja 
połączeń telefonicznych zostaje 
automatycznie przywrócona. Podczas 
rozmowy przez interkom nie można 
odebrać przychodzącego połączenia 
telefonicznego, ale można je odebrać po 
rozłączeniu interkomu.

1. Zestaw rozmówcy A musi być sparowany 
z zestawem innej marki B oraz drugim 
zestawem LINKIN Ride Pal III do 
trzykierunkowego połączenia 
konferencyjnego.
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2. Rozpocznij rozmowę z użytkownikiem B 
(zestaw innej marki). Rozmowa może być 
zainicjowana przez któregokolwiek z 
rozmówców tej pary: A lub B.

3. Drugi zestaw LINKIN Ride Pal III 
(rozmówca C) może dołączyć do 
konwersacji przez nawiązanie połączenia z 
użytkownikiem A.

4. Teraz użytkownik A, zestaw innej marki B 
oraz drugi zestaw LRP (C) są połączone 
trzykierunkowym połączeniem 
konferencyjnym.



5. Możesz zakończyć trzykierunkowe 
połączenie interkomu uniwersalnego w ten 
sam sposób co dla normalnego połączenia 
trzykierunkowego. Odwołaj się do sekcji 

5.4 Zamykanie trzykierunkowego 
połączenia interkomu

6.4 Czterokierunkowy interkom 
uniwersalny
Możliwe jest utworzenie uniwersalnego 
czterokierunkowego połączenia interkomu  
w dwóch różnych konfiguracjach: 
1) 3 zestawy LINKIN Ride Pal III i 1 zestaw 
innej marki, 
2) 2 zestawy LINKIN Ride Pal III i 2 zestawy 
innej marki.

Dopuszczalne konfiguracje 
czterokierunkowego połączenia interkomu:
1.  A - Twój zestaw LINKIN Ride Pal III
 B - zestaw innej marki
 C - drugi zestaw LINKIN Ride Pal III
 D - drugi zestaw innej marki.
2. A - Twój zestaw LINKIN Ride Pal III
 B - zestaw innej marki
 C - drugi zestaw LINKIN Ride Pal III
 D - trzeci zestaw LINKIN Ride Pal III.

Można utworzyć czterokierunkowe 
połączenie interkomu uniwersalnego w ten 
sam sposób, jak tworzy się normalne 
połączenie czterokierunkowe.
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6.4.1 Czterokierunkowy interkom 
uniwersalny - wariant 1
2 zestawy LINKIN Ride Pal III (A i C) oraz 2 
zestawy innych marek (B i D).

1. Rozmówca A rozpoczyna konwersację z 
zestawem innej marki B.

2. Drugi zestaw LINKIN Ride Pal III (C) 
może dołączyć do grupy poprzez 
nawiązanie połączenia interkomu z 
rozmówcą A.

3. Kolejny zestaw innej marki (D) może 
dołączyć do połączenia konferencyjnego 
poprzez nawiązanie połączenia do zestawu 
LINKIN Ride Pal III (C).
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4. Teraz 2 zestawy LINKIN Ride Pal III (A i 
C) oraz 2 zestawy innych marek (B i D) są 
połączone czterokierunkowym interkomem 
uniwersalnym.

Możesz zakończyć czterokierunkowe 
połączenie interkomu uniwersalnego w ten 
sam sposób co dla normalnego połączenia 
czterokierunkowego. Odwołaj się do sekcji 

5.6 Zamykanie czterokierunkowego 
połączenia interkomu

6.4.2 Czterokierunkowy interkom 
uniwersalny - wariant 2
3 zestawy LINKIN Ride Pal III (A, C i D) 
oraz 1 zestaw innej marki (B).

Procedura jest taka sama, jak opisana w 
wariancie 1 w sekcji 6.4.1.
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Uwaga:
Uniwersalne, wielokierunkowe połączenie 
interkomu ma wpływ na połączenie 
telefoniczne zarówno w zestawie Sena jak i w 
urządzeniu innej marki.
- Jeżeli zestaw innej marki nie obsługuje 
połączeń wielotorowych, połączenie 
telefoniczne będzie niedostępne w trakcie 
korzystania z interkomu uniwersalnego.
- jeżeli zestaw innej marki (sparowany z 
zestawem Sena) zostanie włączony i 
automatycznie połączony, wtedy wielotorowe 
połączenie zestawu Sena zostanie 
zdezaktywowane. Tym samym, urządzenia 
objęte połączeniem wielotorowym (np. GPS) 
będzie niedostępne poprzez zestaw Sena, 
kiedy zestaw innej marki jest włączony i 
powiązany. Wyłączenie tego powiązanego 
zestawu nie przywróci automatycznie 
połączenia wielotorowego. Aby przywrócić 
połączenie wielotorowe na zestawie Sena, 
należy najpierw wyłączyć powiązane 
urządzenie innej marki, następnie spróbować 
połączyć sparowane urządzenie ręcznie lub po 
prostu ponownie uruchomić to sparowane 
urządzenie, tak aby połączyło się ono z 
zestawem Sena.

PRIORYTET FUNKCJI7

LINKIN Ride Pal III działa wg następującej 
hierarchii priorytetów funkcji:

(najwyższy) telefon

  interkom

  współdzielony 
  odtwarzacz stereo

(najniższy) odtwarzacz stereo

Funkcja o niższym priorytecie jest zawsze 
przerywana przez działanie funkcji o 
wyższym priorytecie. Na przykład: muzyka z 
odtwarzacza zostanie zawieszona przez 
połączenie interkomu a rozmowa przez 
interkom zostanie zawieszona przez 
przychodzące połączenie telefoniczne.
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KONFIGURACJA8

Konfiguracja zestawu LINKIN Ride Pal III 
może być ustalona przez menu instrukcji 
głosowych opisanych poniżej.

1. Aby wejść w głosowe menu konfiguracji, 
naciśnij i przytrzymaj przez 12 sek. przycisk 
centralny. Dioda LED będzie stale świecić 
na niebiesko a w słuchawkach słychać 
będzie podwójne sygnały dźwiękowe. 
Usłyszysz także komunikat głosowy 
Configuration menu.

2. Naciskaj krótko przyciski (+) i (-) aby 
nawigować pomiędzy pozycjami menu. 
Każdy z poziomów menu będzie 
potwierdzany komunikatem głosowym.

3. Poszczególne funkcje mogą być 
włączane lub wyłączane przez naciśnięcie 
przycisku centralnego.

Jeżeli w ciągu 10 sek. nie zostanie wciśnięty 
żaden przycisk, zestaw opuści menu 
konfiguracji i powróci do trybu gotowości.

Jeżeli chcesz wyjść z menu konfiguracji, 
naciskaj przycisk (+) lub (-) do czasu 
usłyszenia komunikatu głosowego Exit 
configuration a następnie zatwierdź wybór 
przyciskiem centralnym.

Komunikaty głosowe poszczególnych 
pozycji menu są następujące:
(1) Phone pairing (Parowanie telefonu)
(2) Multipoint pairing (Parowanie 
wielotorowe)
(3) Phone selective pairing (Selektywne 
parowanie z telefonem)
(4) Media selective pairing (Selektywne 
parowanie multimediów)
(5) Speed dial (Szybkie wybieranie)
(6) Voice prompt (Komunikaty głosowe)
(7) Sidetone (Zwrotny sygnał głosowy)
(8) Noise control (Redukcja szumów)
(9) Delete all pairings (Kasowanie powiązań)
(10) Factory reset (Ustawienia fabryczne)
(11) Exit configuration (Wyjście)
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8.1 Parowanie telefonu komórkowego

Komunikat głosowy

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne

Phone pairing

Multipoint pairing

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Aby uruchomić tryb parowania telefonu, 
naciskaj przyciski (+) lub (-) do usłyszenia 
komunikatu Phone pairing. Odwołaj się do 
sekcji 2.1 po szczegółowe instrukcje dot. 
parowania telefonu. Naciskając przycisk (+) 
lub (-) możesz wyjść z menu parowania 
telefonu.

8.2 Wielotorowe parowanie telefonu 
komórkowego
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Aby uruchomić tryb wielotorowego 
parowania telefonu, naciskaj przyciski (+) 
lub (-) do usłyszenia komunikatu Multipoint 
phone pairing. Odwołaj się do sekcji 2.2 po 
szczegółowe instrukcje dot. parowania 
telefonu. Naciskając przycisk (+) lub (-) 
możesz wyjść z menu parowania telefonu.

8.3 Selektywne parowanie telefonu 
komórkowego

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Phone selective pairing

Nie dotyczy

Aby uruchomić tryb selektywnego 
parowania telefonu, naciskaj przyciski (+) 
lub (-) do usłyszenia komunikatu Phone 
selective pairing. Odwołaj się do sekcji 2.3.2 
po szczegółowe instrukcje dot. 
selektywnego parowania telefonu. 
Naciskając przycisk (+) lub (-) możesz 
wyjść z menu selektywnego parowania 
telefonu.

8.4 Selektywne parowanie multimediów

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Media selective pairing

Nie dotyczy

Aby uruchomić tryb selektywnego 
parowania multimediów, naciskaj przyciski 
(+) lub (-) do usłyszenia komunikatu Media 
selective pairing. Odwołaj się do sekcji 2.3.1 
po szczegółowe instrukcje dot. 
selektywnego parowania telefonu. 
Naciskając przycisk (+) lub (-) możesz 
wyjść z menu selektywnego parowania 
multimediów.
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8.5 Przypisywanie numerów szybkiego 
wybierania

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Speed dial

Nie dotyczy

Zatwierdzanie Przycisk centralny

1. Aby przypisać numer telefonu do menu 
szybkiego wybierania, naciskaj przyciski (+) 
lub (-) do usłyszenia komunikatu Speed 
dial. 

2. Naciskaj krótko przycisk centralny do 
usłyszenia komunikatu Speed dial one oraz 
Phone connected.

3. Naciskaj przyciski (+) lub (-) aby wybrać 
jeden z trzech numerów szybkiego 
wybierania. Usłyszysz komunikat Speed dial 
(#).

4. Zadzwoń pod numer, ktory chcesz 
przypisać tej pozycji. Usłyszysz komunikat 
Save speed dial (#). Wybrany numer 
telefonu zostanie przypisany do pozycji

w menu szybkiego wybierania. Połączenie 
zostanie przerwane po przypisaniu numeru. 
5. Aby opuścić to menu naciskaj przycisk 
(+) lub (-) do usłyszenia komunikatu Cancel 
a następnie naciśnij przycisk centralny aby 
potwierdzić. Usłyszysz potem komunikat 
Cancel. Jeżeli w ciągu 1 min. żaden przycisk 
nie zostanie naciśnięty, zestaw wyjdzie z 
trybu konfiguracji i powróci do trybu 
gotowości.

Uwaga:
Po przypisaniu numeru telefonu do jednej z 
trzech pozycji w menu szybkiego wybierania, 
możesz przypisać kolejne numery do 
pozostałych dwóch pozycji w tym menu.

30



8.6 Włączanie/wyłączanie komunikatów 
głosowych

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Voice prompt

Włączone

Włączanie/wyłączanie Przycisk centralny

Możesz wyłączyć komunikaty głosowe dla 
większości funkcji przez ustawienia 
konfiguracji, ale komunikaty dla poniższych 
funkcji zawsze pozostają włączone:

ź  Komunikaty dla menu konfiguracji.

ź  Komunikaty wskaźnika poziomu 
naładowania baterii.

ź  Komunikaty dla funkcji szybkiego 
wybierania.

8.7 Włączanie/wyłączanie zwrotnego 
sygnału głosowego

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Włączanie/wyłączanie

Funkcja zwrotnego sygnału pozwala 
użytkownikowi słyszeć swój własny głos w 
słuchawkach podczas mówienia. Pomaga to 
mówić w sposób naturalny, z 
dostosowaniem głośności do zmieniających 
się warunków akustycznych wewnątrz 
kasku. Kiedy ta funkcja jest włączona, 
użytkownik słyszy w słuchawkach swój głos 
podczas rozmowy przez interkom lub 
telefon.

Sidetone

Wyłączone

Przycisk centralny
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8.8 Włączanie/wyłączanie 
zaawansowanej kontroli szumów

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Noise control

Włączone

Włączanie/wyłączanie Przycisk centralny

Kiedy funkcja zaawansowanej redukcji 
szumów jest włączona, szum tła jest 
redukowany podczas rozmowy przez 
interkom. Kiedy ta funkcja jest wyłączona, 
szum tła miesza się z głosem użytkownika.

8.9 Kasowanie powiązań

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Delete all pairings

Nie dotyczy

Włączanie/wyłączanie Przycisk centralny

Aby usunąć wszelkie powiązania z zestawu, 
naciskaj przyciski (+) lub (-) do usłyszenia 
komunikatu Delete all pairings i naciśnij 
przycisk centralny aby potwierdzić.
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8.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Factory reset

Nie dotyczy

Włączanie/wyłączanie Przycisk centralny

Aby przywrócić fabryczne ustawienia 
zestawu, naciskaj przycisk (+) lub (-) do 
usłyszenia komunikatu głosowego Factory 
reset a następnie naciśnij przycisk 
centralny aby potwierdzić. LINKIN Ride Pal 
III wyłączy się z komunikatem głosowym 
Headset reset, goodbye.

8.11 Wyjście z menu konfiguracji

Komunikat głosowy

Ustawienia domyślne

Exit configuration

Nie dotyczy

Włączanie/wyłączanie Przycisk centralny

Aby wyjść z menu konfiguracji i powrócić 
do trybu gotowości, naciskaj przycisk (+) 
lub (-) do usłyszenia komunikatu 
głosowego Exit configuration a następnie 
naciśnij przycisk centralny aby potwierdzić.
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ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

9

9.1 Błąd połączenia interkomu
Kiedy próbujesz nawiązać połączenie z 
rozmówcą, który pozostaje poza zasięgiem 
lub prowadzi rozmowę konferencyjną z 
innymi użytkownikami lub jest w trakcie 
połączenia telefonicznego, usłyszysz niski 
podwójny sygnał oznaczający zajętą linię. 
W takim przypadku należy spróbować 
połączenia później.

9.2 Ponowne połączenie interkomu
Jeżeli Twój rozmówca znajdzie się poza 
zasięgiem łączności podczas rozmowy 
przez interkom, usłyszysz jednostajny szum, 
po którym połączenie zostanie zerwane. 
W takim przypadku LINKIN Ride Pal III 
będzie co 8 sek. próbował przywrócić 
połączenie. Udane przywrócenie połączenia 
zostanie potwierdzone podwójnym 
sygnałem. Jeżeli nie chcesz przywracać 
połączenia, naciśnij przycisk centralny aby 
zaprzestać prób.
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9.3 Kasowanie błędów
Kiedy zestaw nie pracuje poprawnie lub 
zawiesi się z jakiegoś powodu, możesz go 
zresetować przy użyciu przycisku 
znajdującego się obok anteny. Wsuń wąski 
przedmiot (np. rozgięty spinacz biurowy) 
w otwór i naciśnij umieszczony wewnątrz 
przycisk na 1 sek. LINKIN Ride Pal III 
wyłączy się. Uruchom go ponownie i 
spróbuj jeszcze raz. 

Uwaga:

Ta operacja nie przywraca domyślnych 
ustawień fabrycznych.

9.4 Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeżeli chcesz przywrócić zestaw do 
ustawień fabrycznych, użyj odpowiedniej 
funkcji w menu konfiguracji. Zestaw 
automatycznie przywróci ustawienia 
fabryczne i wyłączy się. Po dodatkowe 
informacji odwołaj się do sekcji 8.10 
Przywracanie ustawień fabrycznych.
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