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1. INTRODUKTION  

 

Tillykke og tak fordi du valgte scala rider G4 Powerset  Bluetooth ® Headset pakken til 
motorcykelhjelme. 
Denne manual vil hjælpe dig til at betjene headsættene, men du bør først lære Bluetooth funktionen 
på din mobiltelefon og / eller GPS-enhed at kende, før du bruger scala rider G4.  

Pakken indeholder to scala rider G4 headset enheder, der allerede er fabriks parrede. Blandt andet 
kan headsets anvendes som en Intercom på en afstand af op til 1 mile eller 1,6 km (afhængig af 
terræn). 
Dit scala rider G4 Powerset  er et alsidigt kommunikations- og underholdnings system med en bred 
vifte af tilslutningsmuligheder. Hvert headset kan anvendes som følger: 

 
1. Som et Bluetooth headset til mobiltelefon kommunikation (understøtter Bluetooth Headset og 

Håndfri * profiler med en rækkevidde på 10 m / 33 ft) 

2. Som et Bluetooth stereo headset til trådløs aflytning af musik (understøtter Bluetooth A2DP og 
AVRCP profiler, der er forenelige med en vifte af MP3-afspillere, adaptere og andre lydenheder). 

3. Som et 3-vejs Bike-to-Bike Intercom til konferenceopkald med op til to andre scala rider G4  eller 
Q2 headsets (rækkevidde op til 1 mile / 1,6 km. mellem to G4 headsets og Full Duplex ** mode). 

4. Som en 4-vejs Intercom til konferenceopkald mellem op til fire G4 headsets på to motorcykler 
(dvs. mellem to chauffører og deres passagerer. Op til 1 mile / 1,6 km. rækkevidde og i Full 
Duplex ** mode). 

5.  Som en Driver-to-Passenger intercom (bagud-kompatibel med tidligere Scala rider headsets). 

6. Som et Bluetooth headset til at modtage GPS Navigation instruktioner og lyd fra kompatible 
Bluetooth-enheder. 

7. Som et stereo headset for at lytte til den indbyggede FM-radio 

8. Som et stereo headset for at lytte til kabel-tilsluttede lydenheder, (Såsom ikke-Bluetooth MP3-
afspillere, iPods ® og iPhones ™)  

FLERE SÆRLIGE FUNKTIONER: 

�  Dine headsets er udstyret med AGC teknologi (Automatic Gain Control), som automatisk 
skruer op eller ned for lyden i henhold til omgivende støj og kørehastighed. Du kan også 
regulere lydstyrken manuelt. 

� VOX teknologi til sikker og håndfri betjening er en af de vigtigste funktioner 
(Stemmeopkald, Besvar opkald, Afvis opkald). 

�  Dine headsets indeholder avanceret software, som du kan opdatere gennem din Windows ® 
XP ™ eller Vista ™ baserede pc. 

�  Dine headsets giver mundtlig status instruktioner, så du altid ved, med hvem eller hvilken 
enhed du er tilsluttet på et givet tidspunkt. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med din scala rider  og står til rådighed for enhver forespørgsel, du måtte 
have. Bare skriv til os på support@cardosystems.com 

Besøg www.cardosystems.com/download/manuals for at downloade denne manual på andre 
sprog.  

*Mobil telefoner, der ikke understøtter Bluetooth håndfri profil, kan forhindre dig i at bruge visse avancerede funktioner. 
** "Full Duplex" lader dig tale og høre den anden part samtidig, svarende til mobil eller fastnet telefon samtaler og i modsætning til walkie-talkie 
kommunikation  
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2. PAKKENS INDHOLD  

2 hjelm-klemmer (afhængig af den købte version: Bom-monteret eller lednings-monteret mikrofon) 

 

 

 

Scala rider G4  fås også i en lednings-monteret mikrofon version, som passer bedre til visse full-face 
hjelme med stramme hage sektioner. 

VIGTIGT: Dine headsets er vandtætte og designet til brug under moderate regn- eller 
sne forhold. Låget der beskytter Opladnings stikket bør holdes tæt lukket på alle tidspunkter for at 
undgå fugt i enheden. 

BEMÆRK:  De fleste instruktioner i denne vejledning henviser til headsettet i ental, dog gælder det for 
begge enheder medmindre andet er angivet. 
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3. OPLADNING AF HEADSET 

Sørg for, at dit headset er fuldt opladet (mindst fire timer) inden første brug. Åbn silikone låget der 
beskytter opladnings-stikket og firmware download port. Sæt USB-kablet til stikkontakten i væggen, og 
sæt derefter den anden ende af kablet i headsettenes opladnings port. 
Under opladning, vil det røde lys være tændt.  
Når opladningen er færdig, slukker det røde lys.  
 

Din væg oplader og dit USB-adapter kabel har to formål:  

1. At oplade headsettet fra enhver stikkontakt eller fra en USB-port på en computer (ladetid fra 
computer tager længere tid). 

2. Downloading af software, opgraderinger fra Windows ™ XP eller Vista ™ 
baserede computere (se pkt 4.4 for detaljer). 

 

4. BASIS SETUP OG KONFIGURATION 

4.1 GENERELLE FUNKTIONER 

ØNSKET RESULTAT  PÅKRÆVET HANDLING  
Tænd headset  Tryk “ Mobile” knappen ned i mindst fire sekunder 

LED indikation: Tre blå  blink. 
Audio feedback: Stigende tone (lav-høj).  

Sluk  headset  Tryk “Mobile” knappen ned i mindst tre sekunder. 
LED indikation: Tre røde  blink. 
Audio feedback: Faldende tone (høj-lav).  

Skru op  Tryk let på “Volume-Up” knappen  
Skru Ned  Tryk let på “Volume-Down” knappen 
Mute  Tryk samtidig på “Volume Up” og “Volume Down”  
Indikator for batteriniveau Tryk og hold ”Volume-Up” knappen nede i tre sekunder: 

Blåt lys = Batteriet er fuldt opladet 
Rød / blå lys  = Batteriet er halvt fuldt 
Rødt lys  = Batteriet er næsten tomt 

 

4.2 AUDIO STATUS MEDDELELSER 
Dit scala rider G4  headset kan sende forskellige audio statusmeddelelser gennem højttalerne. Blandt 
andet vil det meddele din forbindelses-tilstand, dvs. uanset om du er i mobiltelefon eller på intercom 
mode, vil det bekræfte ændringer af disse tilstande og meget mere. Som standard er funktionen slået 
til og kan deaktiveres, som beskrevet nedenfor. 

Voice menuen kan indstilles når som helst på et af de tilgængelige sprog. 
I fremtiden vil flere sprog være til rådighed til download fra vores hjemmeside (se pkt 4.4 for Firmware 
Upgrade). 
 
 
Gå ind i Voice menuen : Hold CHANNEL "A" knappen og CHANNEL "B" knappen nede samtidigt i 3 
sekunder, mens headsettet er på standby. Når man er kommet ind i systemet, følg instruktionerne på 
engelsk eller vælg dit foretrukne sprog. 
Deaktiver/Aktiver status meddelelser:  Tryk på, og hold ”Volume Down” knappen nede i 6 sekunder. 
ON: Led indikation: vedvarende blå + Audio feedback: Et kort bip 
OFF: Led indikation: vedvarende rød + Audio feedback: To korte bip 
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4.3 AUDIO OG PRIORITETER 
De forskellige lydkilder tilsluttet G4 prioriteres som vist nedenfor, dvs højere prioritet kilde vil altid 
tilsidesætte og afbryde den laveste. 
For eksempel vil indgående mobilopkald afbryde igangværende Intercom opkald, mens indgående 
intercom opkald afbryder lyden fra den indbyggede FM-radio etc. 
 
 

Højeste prioritet  1. Mobiltelefon lyd-eller GPS 
instruktioner (enheds specifik) 
2. Intercom 
3. A2DP lydkilde 
4. FM Radio (indbygget) 
5. Line-In Port ( lednings 
forbindelse til f.eks MP3-
afspillere). 

 
 

Laveste prioritet 
 
 
4.4 FIRMWARE UPGRADE MULIGHEDER  
I fremtiden vil du kunne installere firmware-opgraderinger og program forbedringer, for at holde 
softwaren på din G4 up-to-date. Blandt andet vil fremtidige firmware opgraderinger omfatte yderligere 
status meddelelser og andre værdifulde funktioner. For at sikre, at du ikke går glip af de nyeste 
versioner, kan du registrere dig online på 
www. cardosystems.com / download / softwareupgrade,  du skal  have dit serienummer parat. For 
at downloade opgraderinger, benyt USB kablet der er inkluderet i pakken med din scala rider G4 . 
Bemærk  venligst, at indtil videre, vil opgraderinger kun være til rådighed for 
Windows ™ baserede computere med XP ™ eller Vista ™ operativsystemer. 
 
4.5 RESET DIT HEADSET 
Hvis dit headset ikke reagerer på trods af gentagne forsøg, kan du nulstille headsettet ved at 
genoplade det. Efter ca 10 sekunder, fjerner du headsettet fra opladeren og tænder det igen. 
Headsettet bør nu reagere som forventet. 

 
 
5. KOM GODT I GANG  

 
5.1 MONTERING AF HEADSETTET I HJELMEN  
Hjelm klemmen, som omfatter din mikrofon og højttalere skal først monteres på hjelmen. Når denne er 
monteret, kan headset-enheden sættes på eller tages af klemmen til enhver tid (pkt. 5.4). 
Klemmen kan fastgøres til hjelmen på 2 måder: 
Standard Metode : Anbefales til de fleste hjelm typer. 
Lim plade Metode : Anbefales til hjelme, hvor standard metode ikke kan anvendes. 
Lim pladen er inkluderet i pakken. 
 
Standard Metode: Fastgørelse af klemme til hjelm 
1. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at løsne 

 de to skruer på bagpladen.  
2. Skub bagpladen mellem den inderste 

 polstring og den yderst skal af hjelmen.  
3. Juster klemme placering, således at 

Mikrofonen er placeret midt for 
munden, og spænd derefter skruerne. 

 
Du kan få brug for at flytte klemmen 
flere gange, indtil du finder det bedste sted. 
Hvis du har købt en hjelm-klemme version med 
lednings mikrofon, se afsnit 5.2. 
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Glue Plate Metode:  Montering af klemme ved hjælp af lim  
Du har mulighed for at lime hjelm klemmen på hjelmen, når ovennævnte standard-metode ikke kan 
bruges, eller hvis du foretrækker at sikre hjelm-klemmen med lim. 
 
 
Advarsel: Denne proces kan kun foretages én gang 

 
BEMÆRK:  Selvom vi ingen grund har til at tro, at hjelmen vil tage skade, hvis du vælger at lime 
klemmen fast, påtager Cardo sig intet ansvar i denne retning, uanset dets art og situation. Glue plate 
tilbydes som en gratis mulighed, som du kan vælge at bruge på din egen risiko. 
 
1. Brug den medfølgende unbrakonøgle til at fjerne begge unbrako skruer og frigør hjelm-klemmens 

bagplade. 

2. Bestem hvor på hjelmen, Hjelm-klemmen skal påsættes. 

3. Juster Hjelm klemmens placering på Hjelmen, således at 
mikrofonen placeres midt for munden. Du kan få brug for at 
flytte klemmen flere gange, før du finder den rigtige placering 
(Sørg for at rense det valgte område, før limnings processen). 

4. Brug vådservietterne til at rengøre det område på hjelmen, hvor 
du ønsker at påmontere Glue Plate. Lad det tørre grundigt. 

5. Fjern folien fra Glue Plates "klæbepude”. 

6. Placer Glue plate som beskrevet i pkt. 3. Tryk alle 3 dele af 
Glue Plate fast på en gang og hold i 15 sekunder. 

7. Den pålimede klæbepude har en tørretid på 24 
timer. Det anbefales derfor, at headsettet ikke bruges 
i løbet af denne 24 timers periode. 

8. Fastgør klemmen til Glue Plate, ved at anvende unbrako skruerne,  
der tidligere blev fjernet. 

 
 
Hvis du har købt en hjelm klemme version med lednin gsmikrofon, skal du gøre følgende: 
 
 
5.2 MONTERING AF LEDNINGS MIKROFON KLEMME PÅ EN FULL-FACE HJELM 

Hvis du anvender lednings mikrofon versionen, skal du først sikre dig,at hjelm-
klemmen er monteret i din hjelm, som beskrevet i forrige afsnit (5.1). 
Rens det nøjagtige sted på den indre polstring i hjelmen, foran din mund, hvor 
mikrofonen skal placeres. 
 
 
a. Fjern folien fra den selvklæbende Velcro  

pude og placer velcro puden på det udvalgte  
sted foran munden. 

b. Fastgør mikrofonen til Velcro, som vist på foto. 
c. Når du er færdig, strammes skruerne på klemmen 
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5.3 PLACERING AF MIKROFON OG HØJTTALERE 

Mikrofonen skal placeres  
foran din mund som beskrevet ovenfor. 
Fastgør højttalerne til Velcroen indvendig i 
hjelmen, ud for dine ører (kort 
højttaler ledning til venstre øre og lang højttaler 
ledning til højre øre). Brug de medfølgende 
Velcro puder hvis det er nødvendigt. 

 
Brug af to højttalere inde i hjelmen kan være forbudt i 
visse lande. Hvis dette er tilfældet, bør du gemme højttaleren 
 med den lange ledning væk nedenunder hjelmens polstring  
på følgende måde: 
Led højttaler ledningen [B] langs kanten af 
polstring til højre side og derefter tilbage til venstre side, tæt på 
højttaler [A]. Derefter placeres højttaler [B] nedenunder 
polstring. 
 
 
BEMÆRK:  For bedste lyd resultater, sørg for at begge  
dine højttalere faktisk berører dine ører. 
Besøg os på www.cardosystems.com / faq og find 
nogle meget nyttige tips under Audiokit kategori. 
 
 
5.4 PÅSÆTNING OG AFTAGNING AF HEADSET FRA HJELM KLEMME 
 
Påsætning 
Skub headset sidelæns (dvs. vandret)  
langs panelet indtil en kliklyd  
angiver, at headsettet er låst på plads 
 
 
Aftagning 
Headsettet kan aftages når det skal oplades eller 
opbevares ved at skubbe headsettet sidelæns. 
 
 
 
 

5.5 BRUG AF FLIP-UP ANTENNE 

Flip-up antennen giver dig mulighed for at opnå  
maksimal intercom rækkevidde mellem 
bikers. Hvis du vil åbne antennen, skal du trykke forsigtigt 
mod den fremspringende fane (i spidsen af antennen) i hjelmens retning. 
Den indvendige fjeder, vil få antennen til at flippe op. 
For at lukke antennen, skubbes den bagud til sin horisontale tilstand indtil 
den er låst på plads. 

 
BEMÆRK:  Antennens eneste formål er at øge intercom rækkevidden 
mellem bikers. Der er ingen grund til at åbne den, når du bruger din 
mobiltelefon, FM Radio eller MP3-afspiller. 
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6. TILSLUTNING AF BLUETOOTH MOBILTELEFONER, GPS ELLER MP3 (A2DP) 
ENHEDER 

 
Multiple Device Connectivity (MDC) med Bluetooth kompatible enheder. 
 

 
 
 
Takket være MDC teknologi, giver hver G4 headset mulighed for parallel tilslutning 
på følgende måde: 
 Med op til to andre scala rider headsets og med en af følgende Bluetooth-enheder, der er anført 
nedenfor *: 
 
�  Mobiltelefon (enten direkte eller via en GPS-enhed 
� GPS-enhed 
� A2DP aktiveret MP3-afspiller eller Adapter 
�  Bluetooth Adapter 

 
 
BEMÆRK:  
Hvis du planlægger at bruge din mobiltelefon, mens du bruger en Bluetooth GPS-enhed, så skal 
du parre din mobiltelefon med GPS og ikke til G4 headset. 
 
* Se begrænsninger i henhold til 9.10 b 

 
 

6. 1 MOBILTELEFON 

Hvis du vil bruge din mobiltelefon med Scala rider G4 , skal du først parre dit headset med 
mobiltelefonen. 

Parring er en én gangs proces. Når headsettet er parret med en bestemt mobiltelefon, vil de 
forblive parret, og automatisk genkende hinanden, når de er inden for rækkevidde. 
Hvis forbindelsen mellem telefon og headset går tabt, skal du trykke på Mobile knappen på 
headsettet for at genoprette forbindelsen mellem enhederne. 
 
 

PARRING AF HEADSET MED EN BLUETOOTH MOBILTELEFON 
1. Tænd telefonen og sørg for dens Bluetooth-funktion er aktiveret. 

Tænd headsettet ved at trykke på Mobile knappen i mindst tre sekund hvilket resulterer i tre blå 
blink. 

2. Med scala rider G4  tændt, skal du trykke på og holde Mobile knappen nede i mindst seks 
sekunder, indtil rød og blå lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 

3. Søg efter Bluetooth-enheder på din telefon ved at følge telefonens instruktioner. Læs telefonens 
brugervejledning for at få flere oplysninger. 
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4. Efter et par sekunder vil telefonen vise "scala rider G4"  som en fundet enhed. Vælg den og følg 
din telefons instruktioner for at acceptere parring. 

5. Når du bliver bedt om det, indtast 0000 (fire nuller) som din PIN-kode eller adgangsnøgle. 
6. Telefonen vil bekræfte, at parringen er lykkedes og headset vil begynde at blinke langsomt blåt. 
 
 
BEMÆRK: 
• Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter, vil headsettet vende tilbage til Standby-

mode. 
• Ikke alle Bluetooth mobiltelefoner kan sende Bluetooth Stereo musik 

(A2DP), selv om telefonen har en MP3-afspiller tilslutning. Læs din mobiltelefons brugervejledning 
for yderligere information. Med nogle mobiltelefoner, skal du muligvis trykke på Mobile knappen 
for at forbinde headsettet til telefonen efter parring er færdig. Scala rider G4  vil automatisk oprette 
forbindelse til den sidste telefon, tilsluttet headsettet. 

 
 

6.2 GPS-ENHED 
Hvis du vil bruge en Bluetooth GPS-enhed med Scala rider G4, skal de to først parres. 
Det vil give din GPS mulighed for at sende navigations instruktioner og lyd til dit G4 

headsets højttalere. 
 
PARRING AF HEADSET MED EN GPS ENHED 
1. Tænd din GPS og tænd dit headset. 
2. Med scala rider G4  headset tændt, skal du trykke på og holde Volume-up knappen nede i mindst 

seks sekunder,indtil det røde og blå lys begynde at blinke samtidig. 
3. Søg efter Bluetooth headsets på din GPS-enhed ved at følge enhedens anvisninger. Læs din GPS 

enheds brugervejledning for mere information. 
Efter et par sekunder vil GPS vise "scala rider G4 " som en opdaget enhed. Vælg den og følg din 
GPS's anvisninger for at acceptere parringen. 

4. Hvis din GPS enhed beder om en PIN-eller Adgangskode indtast 0000 (fire nuller). 
5. Din GPS-enhed vil bekræfte, at parringen er lykkedes. Headsettet vil begynde at blinke langsomt 

blåt. 
Hvis du ønsker at bruge en Bluetooth-mobiltelefon til at foretage og modtage opkald via headsettet, 
skal du parre din mobiltelefon med din GPS enhed ved at følge anvisningerne i din GPS manual. 

 
BEMÆRK: 
Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter, vil headsettet vende tilbage til Standby-mode. 
 

 
6.3 MP3 MUSIK (TRÅDLØS MULIGHED – A2DP) 
Headsettet er designet til at modtage trådløs stereomusik fra A2DP-kilder og mobiltelefoner, 
der understøtter Bluetooth A2DP og AVRCP profiler (for det meste 3. generations enheder). 
 

Brug af en Bluetooth-enhed, der understøtter AVRCP profil vil give dig mulighed for at 
bruge alle større A2DP kilde funktioner direkte fra dit headset. 
  
BEMÆRK:  G4 kan også modtage lyd via den medfølgende kabel fra ikke-Bluetooth MP3-afspillere 
eller audio kilder som beskrevet i afsnit 7.2. 

Mens du lytter til musik fra en A2DP kilde, vil du ikke gå glip af et mobil- eller intercom opkald, da 
headsettet automatisk stopper musik prioritering af de indkommende opkald. Men når du afbryder 
dit opkald, vil nogle MP3 kilder, ikke automatisk fortsætte men kræve manuel re-aktivering. 
 
OPSÆTNING AF DIN MP3-AFSPILLER TIL BLUETOOTH STEREO  A2DP TRANSMISSION 

Hvis du vil bruge en Bluetooth stereo (A2DP) aktiveret MP3-afspiller eller Adapter til at lytte til musik i 
stereo, skal du først parre enheden med dit headset. 
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PARRING AF HEADSETTET MED EN MP3-AFSPILLER ELLER AD APTER 

BEMÆRK:  Hvis din A2DP kilde er integreret i din mobiltelefon, skal du parre den med dit headset som 
beskrevet i afsnit 6.1. 
 
1. Tænd din MP3-afspiller eller Adapter, og sørg for, at dens Bluetooth funktion er aktiveret. 
2. Med scala rider G4  headsettet tændt, skal du trykke på, og holde Mobile Knappen nede i mindst 

seks sekunder, indtil rød og blå lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 
3. Søg efter Bluetooth headsets på din MP3-afspiller ved at følge enhedens anvisninger. 
 
 
BEMÆRK:  Ved brug af en Bluetooth-adapter, følg enhedens anvisninger 

 
4. Efter et par sekunder viser MP3 afspilleren "scala rider G4 " som en opdaget enhed. Vælg den og 

følg din MP3-afspillers instruktioner for at acceptere parringen. 
5. Hvis din MP3-afspiller beder om en PIN-eller Adgangskode indtastes 0000 (fire nuller). 
6. Når parringen er fuldført, vil din MP3-afspiller eller Adapter muligvis bekræfte at forbindelsen er 

oprettet, og headsettet vil begynde at blinke langsomt blåt. 
 

 
BEMÆRK:  Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter vil headsettet vende tilbage til 
Standby-mode. 
 
BETJENING AF A2DP KILDE FRA DIT HEADSET  

 
 
Play 

 
Tryk og hold MP3 knappen nede i 3 sekunder 

 
Pause/stop 

 
Tryk og hold MP3 knappen nede i 3 sekunder 

 
Forward 

 
Tryk og hold Volume-Up knappen nede i 3 sekunder 

 
Rewind 

 
Tryk og hold Volume-Down knappen nede i 3 sekunder 

 
• Varierer afhængig af din mobiltelefon model 
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7. THE SOUND OF MUSIC: INDBYGGET FM RADIO OG EKSTERN MP3-

AFSPILLER (MED LEDNING) 

 
7.1 FM RADIO 
Scala rider G4  er udstyret med en FM stereo radio-modtager og RDS (Radio Data 
System) teknologi, hvilket giver dig mulighed for at vælge, hvordan og hvornår du vil lytte 

til dine favorit stationer. 
 
 

 
Tænd radio 

I standby-mode trykkes og holdes CHANNEL B knappen nede i 3 
sekunder. 

 
Sluk radio 

Mens du lytter til radioen trykkes og holdes CHANNEL B knappen nede i 3 
sekunder 

Skift til næste  forud - 
indstillede station 

Mens du lytter til radioen, skal du trykke på CHANNEL "B" 
knappen for at bladre gennem de 6 forudindstillede FM-stationer 

Foretag intercom 
opkald 

 
Mens du lytter til radioen, begynd at tale højt 

Foretag 
stemmeopkald fra din 
mobiltelefon 

Mens du lytter til radioen, skal du trykke på Mobile knappen 
og højt og tydeligt udtale navnet på den person, du vil ringe til. Denne 
funktion kan kun bruges af mobiltelefoner, med Voice Dial funktion 

Foretag  genopkald fra  
din mobiltelefon  

Mens du lytter til Radioen, skal du trykke let på Mobile knappen to gange 

RDS ON/OFF 
(Automatisk: OFF)  

Mens radioen er tændt, skal du trykke på og holde volume-up 
og Volume-down knapperne nede samtidig i 3 sekunder. 

 
 
Takket være RDS funktionen, vil headsettet automatisk vælge stærkeste signal til rådighed for den 
FM-station du ønsker at lytte til, uanset hvor du kører. Dette giver dig mulighed for at beholde dine 
hænder på styret på alle tidspunkter da det ikke er nødvendigt at justere radiostations frekvensen, 
mens du kører. 
 

RDS ON/OFF (tryk og hold nede samtidigt i 3 sekunder mens radioen er tændt) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søgning efter, og setting af nye stationer 

1. Mens radioen er tændt, skal du trykke på, og holde Volume up eller Volume down knappen nede i 
tre sekunder, eller indtil du hører den næste station på dit headset. 
• Hvis du trykker Volume Up søges opad (højere frekvens). 
• Hvis du trykker Volume Down søges nedad (lavere frekvens). 

2. Når en station er fundet, stopper søgningen og du kan høre stationen. 
3. Ønsker du at fortsætte med at søge, skal du trykke volume Up eller Volume Down knappen ned 

igen i tre sekunder. 
4. Hvis du vil gemme denne station, henvises til det følgende afsnit. Du kan stadig fortsætte med 

at lytte til den aktuelle, ikke-gemte station. 
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Gem en udvalgt station 

 
1. Vælg et stations nummer fra et til seks, som du ønsker at indstille, ved at trykke på 

CHANNEL "B"-knappen indtil den ønskede station er fundet. 
2. Søg efter en ny station som beskrevet i afsnittet ovenfor. 
3. Tryk på CHANNEL "B"-knappen inden for 20 sekunder når du har fundet den station, du ønsker at 

gemme. 
4.  Hvis du ikke gemmer stationen, vil Radioen forlade søgnings mode, uden at gemme den aktuelle 

station. Du kan stadig fortsætte med at lytte til nuværende, ikke gemte station. Hvis du trykker på 
CHANNEL "B"-knappen i denne situation vil du skifte til den næste gemte station. 
 

Du kan gemme op til seks stationer. 
 
 
 
 
7.2 KABEL TILSLUTNING AF MP3-AFSPILLER ELLER ANDRE EKSTERNE 
LYDKILDER 
 
 
Anvendelse af Aux line-in port til kabel-forbindels e 

Dit scala rider G4 headset har et ekstra stik som giver dig mulighed for at tilslutte ikke-Bluetooth 
lydkilder, såsom MP3-afspillere (med 3,5 mm - 1 / 8 "stereo-stik) til headsettet ved at bruge det 
medfølgende kabel. 
 
1. Sørg for, at headsettet er tændt i standby-mode, blinker langsomt blåt. 
2. Slut MP3-kablet til din MP3spiller / lyd kildens headset-stik, og sæt 

den anden ende af kablet til Aux-stik. 
3. Betjen MP3-afspiller ved hjælp af dens egne 

knapper som du plejer (FF/REW/PLAY/PAUSE)  
 
Lydstyrken kan tilpasses ved hjælp af MP3-afspiller eller Volume 
knapperne på headsettet. 
 
Enhver anden lydforbindelse vil automatisk afbryde MP3-afspiller. Lydsignalet vil vende tilbage, når 
headsettet igen er i Standby-mode. 
 
BEMÆRK:  Mens du lytter til din MP3-afspiller, er VOX-funktionen slået fra 
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8. BRUG AF MOBILTELEFON 

 
Foretag og modtag mobilopkald 

 
 

BASIS FUNKTIONER 
 
 
Besvar et opkald 

 
Ved indgående opkald, tryk let på mobile 
knappen eller sig et hvilket som helst ord højt. 

 
 
Afvis et opkald 

Forhold dig tavs i 15 sekunder ELLER tryk og 
hold mobile knappen nede i 3 sekunder under et 
indgående opkald 

 
Afslut et opkald 

Tryk på Mobile knappen under et opkald, eller lad 
den anden part afslutte opkaldet 

 
 
 
Stemmestyret opkald 

I Standby-mode, tryk på Mobile knappen og udtal 
højt og tydeligt navnet på den person, du ønsker 
at ringe op. Denne funktion kan kun foretages af 
mobiletelefoner, der har en Voice Dial funktion 

 
Genopkald 

I standby-mode trykkes let på Mobile knappen to 
gange 

AVANCEREDE FUNKTIONER TIL 3 -VEJS  
Tilføj / fjern CHANNEL "A" headset til/fra 
telefonopkald 

Tryk på CHANNEL "A" knappen, under et 
telefonopkald 

Tilføj / fjern CHANNEL "B" headset til/fra 
telefonopkald 

Tryk på CHANNEL "B" knappen, under et 
telefonopkald 

 
 
Når headsettet er i gang med et aktivt opkald, vil alle Intercom-opkald automatisk blive afvist. 
Når telefonopkaldet er afsluttet, kan du påbegynde og acceptere Intercomopkald. 
 
 
STATUS LYSLED 
 Indication Stat 

LED INDIKATION STATUS 
 
Ingen 

 
Headset er slukket 

 
1 blå blink hvert 3. Sekund 

 
Standby – Ingen igangværende opkald 

 
2 blå blink hvert 3. Sekund 

 
Audio aktiv 

 
1 rød blink hvert 3. sekund 

 
Standby – lavt batteriniveau 

 
2 røde blink hvert 3. sekund 

 
Lavt batteriniveau – audio aktiv 

 
Vedvarende rødt lys 

 
Oplader 
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9. BRUG AF INTERCOM  

 
9.1 INTRODUKTION 
 
Scala rider Powerset  giver dig en imponerende Bike-to-Bike intercom rækkevidde ved blot at slå 
antennen op. Antennen giver dig mulighed for at maksimere intercom forbindelsen med andre bikere i 
op til 1,6 km (afhængig af terræn). Antennen er også nyttig når man kører i tætte bebyggelser, der kan 
påvirke sende kvaliteten. Du kan lade antennen være slået op, når du ikke bruger intercomen også 
selvom der ikke er noget særligt behov for det. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Flip-up antenne forøger rækkevidden 
 
 
 
Scala rider G4 Power set pakken indeholder 2 fabriks parrede headsets. For at oprette yderligere 
intercom bluetooth forbindelser, skal du først parre dit  
G4 headset med de andre headsets.  
At foretage en parring er en engangs proces. Når processen er afsluttet, vil headsettene forblive 
parrede og automatisk genkende hinanden, når de er indenfor rækkevidde. 
For yderligere detaljer om intercom brug med andre scala rider headsets, se venligst afsnit 9. 11 
nedenfor. 
Dit headset har to intercom kanaler til rådighed for headset-til-headset forbindelser. Derfor kan din G4 
kommunikere samtidigt med op til to andre headsets . Hvis et af disse andre headsets er forbundet til 
et andet G4 headset, kan alle fire deltagere indgå i en 4-vejs konference mode. (se afsnit 9.10 
nedenfor.) 
 
 
9.2 TILKOBLING TIL TIDLIGERE MODELLER 
Din Scala rider G4  kan også foretage intercom kommunikation med tidligere scala rider modeller i 
forskellige konfigurationer og du kan altid ændre dine præferencer. Der findes 4 andre scala rider 
modeller på markedet som din G4 kan forbindes med og hver af disse forbindelser fås med specifikke 
egenskaber og/eller begrænsninger.  
Med hensyn til rækkevidde er intercom kommunikation mellem din G4 og en anden Scala rider enhed 
begrænset til den rækkevidde som den lavest rækkende enhed har. For eksempel vil en 
sammenkobling af din G4 og en Q2 enhed begrænse intercom afstanden til højst 500 meter, hvilket er 
maximum afstanden en Q2 kan opnå. 
I afsnittet nedenfor kan du læse, hvordan du parrer din G4 med andre scala rider modeller som Q2, SOLO, FM 
eller en driver-enhed af Team-set. Dertil kommer at dit headset også kan kobles sammen med Schuberth SRC-
system. For yderligere oplysninger: besøg www.cardosystems.com/src. 
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9.3 FØR OPSTART AF INTERCOM 
Dit Scala rider G4  headset har to knapper som er beregnet til hurtig forbindelse med to andre 
headsets. Disse andre headsets benævnes som CHANNEL A  og CHANNEL B. I de følgende afsnit 
vil du også lære hvordan du tilslutter en tredje deltager og foretager en intercom konference mode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De to headset i pakken er allerede sammenkoblet fra fabrikken og klar til brug. Hvis ikke du ønsker at 
tilkoble flere bikere til 3-vejs eller 4-vejs opkald kan du springe over den følgende instruktion og gå 
direkte til afsnit 9.4. 
Læs følgende instruktion hvis du ønsker at tilkoble til 3-vejs eller 4-vejs opkald og/eller hvis du ønsker 
at parre dit/dine headset(s) med tidligere scala rider modeller: 
Da Scala rider G4 kan parres med alle modeller i scala rider familien, anbefaler vi, at du først og 
fremmest parre det til din foretrukne konfiguration og derefter ændrer eller modificerer senere, når 
behovet opstår. Du kan ændre, så ofte du ønsker det.  
For eksempel: Hvis du typisk anvender intercomen til at kommunikere med to venner, der begge 
anvender G4 enheder, så bør du parre den som beskrevet nedenfor i afsnit 9.10 b. 
Vælg derfor nu din foretrukne sammenkobling i nedenstående skema og ved hjælp af det, følg 
instruktionen som beskrevet i det respektive afsnit af manualen. Når det er gjort vendes tilbage til 
forklaringerne i afsnit 9.4 ”Påbegynd intercom opkald” 
 
 
Vælg hvilken parring du vil foretage 

Parring af Headsets  Afsnit  
Din G4 med en anden G4  9.10 a  
Din G4 med en Q2   9.11 a  
Din G4 med en tidligere scala rider model  9.11 b  
Din G4 med en tredje G4 enhed  9.10 b  
Din G4 med en G4 og en Q2 enhed  9.11 c  
Din G4 med to Q2 enheder  9.11 c  
Din G4 med en G4 og en anden scala rider model  9.11 c  
Din G4 med en Q2 og en anden scala rider model  9.11 c  

 
Din G4 med to andre scala rider modeller  9.11 c  
Din G4 som del af 4 -vejs intercom opkalds 
configuration  

 
9.10 c  
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9.4 FORETAG INTERCOM OPKALD 

 
BEMÆRK:  Når Intercom er tændt, vil Genopkalds- og Stemmeopkaldsfunktionerne blive deaktiveret. 

 
 
9.5 MODTAG INTERCOM OPKALD 
Når et parret headset prøver at ringe dig op via intercom vil opkaldet begynde næsten med det 
samme. 
 
 
BEMÆRK:  Dit headsets foretrukne mode er sat for at undgå indgående intercom opkald fra 
forstyrrende mobiltelefoner og igangværende GPS instruktioner. I sådanne tilfælde, vil din intercom 
forbindelse høre en optaget tone, og du vil høre to bip, som angiver, at en intercom enhed forsøger at 
ringe dig op. (Se afsnit 4.3 for oplysninger om audio prioriteringer af parrede enheder) 
 
 
9.6 AKTIVER/ DEAKTIVER VOICE CONNECT (VOX) 
G4 tilbyder VOX teknologi til sikker og håndfri betjening af nogle centrale funktioner. 
Ved indgående opkald, udtales blot et hvilket som helst ord. (f.eks. Hallo). Du kan afvise et indgående 
opkald. Du behøver kun at forholde dig tavs i omkring 15 sekunder. Du kan afvise et intercom-opkald  
ved at tie i 30 sekunder. 
I standby mode skal du trykke på og holde volume-up op og volume-down knapperne nede samtidigt i 
tre sekunder, indtil du hører et bip. Standard status er Voice Connect aktiveret. 

 
BEMÆRK:  Aktiver / Deaktiver Voice Connect funktion påvirker kun Intercom funktioner. 

 

 
9.7 RESET PARRING (genopret oprindelig standardkonfiguration) 
Du kan slette alle dine forbundne enheder til enhver tid på følgende måde: 
1. Med scala rider G4 headset tændt, skal du trykke på og holde ”Mobile” knappen nede i mindst 

seks sekunder, indtil rød og blå lys skiftevis begynder at blinke hurtigt. 
2. Tryk og hold ”Volume-up” knappen nede i tre sekunder. 
3. De røde og blå lys blinker fem gange samtidig, og herefter slukker headsettet, hvilket bekræfter, 

at Reset blev afsluttet rigtigt. 
 
 
 

Et intercom opkald til headsets, der er parret med din Scala rider G4, kan foretages på 2 måder (du skal sikre dig, at du 
er i standby-mode): 
 
VOICE CONNECT: 
 
Foretrækkes til relativt korte samtaler, da kanalen vender 
tilbage til Standby-mode efter 30 sekunders stilhed. 
 
Begynd med at tale højt 
Når du begynder at tale højt, vil et intercom opkald bliv 
etableret med begge parrede headsets, CHANNEL A og 
CHANNEL B ( hvis de begge er tilgængelige). 
Opkaldet vil vare indtil alle deltagere forholder sig tavse i 
30 sekunder (Gælder for 2-vejs kommunikation). 
 

 
CHANNEL BUTTON CONNECT: 
 
Foretrækkes ved lange samtaler, da kanalen 
for bliver åben og aktiv 
Tryk en enkelt gang på CHANNEL A knappen 
for at tilføje eller fjerne CHANNEL A headset 
fra et intercom-opkald. 
 
Tryk en enkelt gang på CHANNEL B knappen 
for at tilføje eller fjerne CHANNEL B headset 
fra et intercom-opkald. 
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9.8 VÆRD AT VIDE  
a. Sammenkobling af scala rider G4 til andre scala rider enheder  
At parre din G4 til andre scala rider modeller, se pkt 9.10 c nedenfor. 
 
b. Optaget Status (Når du bruger et G4 headset)  
Når du forsøger et Intercom-opkald til et headset, der allerede er optaget af et telefon / GPS / Intercom 
opkald, vil du høre to bip, som angiver, at det andet headset er optaget. 
 
c. Automatisk gentilkobling af Intercom  
Hvis dine headsets bliver afbrudt fordi de overskrider intercom rækkevidden, vil de automatisk prøve 
at gentilkoble, når de igen er inden for rækkevidde. Du kan også tilkoble manuelt ved at trykke på 
CHANNEL knappen (”A” til de fabriks-parrede Power-Set enheder). Ved manuel tilkobling bør kun en 
bruger trykke på CHANNEL knappen. 
 
d. Konference mode begrænsninger  
Når du indleder Intercom konference mode med tre eller endda fire deltagere (inklusive dig selv),vil de 
deltagere, som har to aktive forbindelser samtidigt ikke være i stand til at modtage mobilopkald eller 
GPS-beskeder, så længe konference-opkaldet er i gang ( se detaljer i afsnit 9.10 b og 9.10 c) 
 
 
 9.9 FEJLFINDING AF INTERCOM 
Først skal du sikre dig at din mikrofon er placeret korrekt, midt foran munden. 
Scala rider G4  er designet til brug i støjende omgivelser. Derfor bør du kun teste Intercom 
funktionerne i støjende omgivelser, såsom ved siden af en motorcykel i tomgang og ikke indendørs. 
Kontroller også, at headsettene blev parret sammen korrekt ved at følge instruktionerne i de relevante 
Setup afsnit. 
 
 
9.10 BRUG AF G4 TIL INTERCOM MED ANDRE G4 HEADSETS 
 
9.10a. TO-VEJS INTERCOM 
Dine to Powerset enheder er parret fra fabrikken og konfigureret til at kommunikere via deres 
respektive Channel "A" knapper. Hvis du af en eller anden grund, skal parre dem igen, fortsættes som 
følger 
 
1. Begge headsets skal være slukkede. Tænd dem ved at trykke og holde deres MOBIL-knap nede 

indtil deres blå lys blinker tre gange.  

2. Kontroller at begge headsets nu blinker langsomt blå.  

 

BEMÆRK:  Valg af en kanal, der allerede er i brug, vil erstatte det parrede headset på denne kanal 
med den seneste parrede headset. 

 
3. På det første G4 headset, trykkes på og holdes nede på CHANNEL "A" knappen 

i mindst seks sekunder, indtil headsettets blå eller  røde lys begynder at blinke hurtigt, hvilket 
indikerer at det er i Intercom parrings mode. 

4. Gentag trin 3 på det anden headset. 

5. Inden for et par sekunder, vil begge headsets lyse i to sekunder, hvilket indikerer, at de to 
headsets nu er parrede, forbundne og klar til brug. 

 

BEMÆRK: Hvis processen ikke er afsluttet indenfor to minutter vil headsettet vende tilbage til 
standby-mode 
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Foretag intercom opkald 

 

 

9.10b. Tre-vejs INTERCOM  
Ved at tilføje en tredje G4 enhed til dit Powerset headsets, får du følgende mulighed for at foretage 3-
vejs intercom telefonmøder: 

 

 

På denne illustration er Rider “B” parret med Rider “A” og med Rider “C”. 

 
 
 

VIGTIGT: Da Rider "B" bruger to Bluetooth-forbindelser i konference mode, vil Rider "B" blive afbrudt 
fra mobiltelefon eller GPS-enhed, indtil konference tilstand er afsluttet. Ved ophør, vil 
Rider "B" automatisk få forbindelse igen til sin mobiltelefon eller GPS. Rider"A" og "C" er fortsat 
forbundet med deres mobiltelefoner eller GPS-enheder i løbet af 3-vejs intercom konference. 

 
 
Set-up og konfiguration af tre-vejs intercom tilslu tningsmuligheder 

 
 

 

 

 

 

 

Parring mellem tre deltagere  (Kun mellem scala rider G4  modeller) 
For at tilføje en tredje G4 enhed til dine Powerset headsets, skal du udpege den ene af de to fabriks 
parrede headsets til at fungere som Rider "B" (se diagram ovenfor). Da fabriks-parrede enheder 
bruger Channel "A", skal du nu parre den udpegede Rider "B" med den tredje G4 enhed (Rider "C"). 

 

Mens headsettet er I standby mode  er der to måder hvorpå et intercom opkald kan 
foretages med dit parrede headset: 
 
VOICE CONNECT:  
 
Begynd at tale højt.  
Når du begynder at tale højt, vil et 
Intercom-opkald etableres med det parrede 
headset.  
Dette Intercom-opkald vil vare, indtil begge 
deltagere tier i 30 sekunder 
  

 
CHANNEL KNAP CONNECT:  
 
Tryk let på den valgte CHANNEL knap  en gang 
for at tilføje eller fjerne det andet headset fra et 
Intercom-opkald 

 

INTERCOM 
CHANNEL  

PARRING/ FORBINDELSES 
KNAP 

PARRING 
MODE-LED 

INDIKATORER  
CHANNEL “A” CHANNEL “A” KNAP Hurtigt RØD blink 
CHANNEL “B” CHANNEL “B” KNAP Hurtigt BLÅ blink 
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a. Tænd den udpegede Rider "B"-enhed og Rider "C"-enhed ved at trykke på deres Mobile 
Knapper indtil deres blå lys blinker tre gange. 

b. På begge headsets trykkes på Channel "B" knapperne indtil de blinker hurtigt blå hvilket viser, 
at Rider "B" og Rider "C" er i parrings mode. 

c. Inden for et par sekunder, vil begge headsets vise et lys i to sekunder, hvilket indikerer at de 
to headsets nu er parret, tilsluttet og klar til brug. 

d. Tænd enhed "A" og vent indtil den genforbinder til den fabriks-parrede enhed "B". Hvis "A" og 
"B" ikke genforbindes automatisk, skal du trykke på "A"-knappen på enhed "A" og tilslutte 
manuelt. 

 

BEMÆRK: Hvis processen ikke er afsluttet indenfor to minutter vil headsettet vende tilbage til 
standby-mode. 

 

 

 
9.10c. FIRE-VEJS INTERCOM 
Ved tilslutning til tre andre scala rider G4 enheder, kan dit headset også deltage i et 4-vejs 
konference Intercom opkald(fuld duplex) som beskrevet nedenfor. 
 
Bemærk  venligst, at 4-vejs konference opererer linieært, hvorved de to passagerer fungerer som 
bindeled for hele gruppen. Derfor, hvis en af passagererne afbryder, vil 4-vejs Konference-mode blive 
afbrudt, indtil den pågældende passager er gentilkoblet. 
 
 
 
 

Mens headsettet er I standby mode er der to måder hvorpå et intercom  opkald kan foretages 
med dit parrede headset:  
VOICE CONNECT:  
 
Begynd at tale højt.  
Når du begynder at tale højt, vil et Intercom-
opkald etableres med begge parrede 
headset.  
CHANNEL A og CHANNEL B (hvis begge 
er tilgængelige). 
  

CHANNEL KNAP CONNECT:  
 
Tryk let på CHANNEL A knappen for at fjerne 
eller tilføje CHANNEL A headset fra et Intercom 
opkald. 

Tryk let på CHANNEL B knappen for at fjerne 
eller tilføje CHANNEL B headset fra et Intercom 
opkald.  
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4-vejs Intercom mellem op til to par på to motorcyk ler  to chauffører (1 og 3) 
 og to passagerer (2 og 4)  
 

 

 
 
På denne illustration bruger begge passagerer (nr. 2 og 4) Bluetooth-forbindelser: 
Passager 2 er parret med kører 1 og med passager 4  

Passager 4 er parret med kører 3 og med passager 2 

 

 

VIGTIGT: Da begge passagerer hver bruger to Bluetooth-forbindelser under konference mode, vil 
forbindelsen til begges mobiltelefoner være afbrudt indtil konference mode er afsluttet. 
Ved ophør, vil begge passagerer automatisk blive tilsluttet til deres mobiltelefoner. Både kører 1 og 3 
forbliver forbundet med deres mobiltelefoner eller GPS-enheder under 4-vejs intercom opkaldet. 
 

 

PARRING AF FIRE SCALA RIDER G4 HEADSETS 
 

INTERCOM 
CHANNEL  

PARRING / 
CONNECTION 

KNAP  

PARRING MODE 
LED 

INDIKATORER  

CHANNEL “A” CHANNEL “A” 
KNAP 

Hurtigt RØD blink 

CHANNEL “B” CHANNEL “B” 
KNAP 

Hurtigt BLÅ  blink 

 
 For at tale i denne 4-vejs intercom konference mode, skal de fire headsets parres som vist i biker 
illustration ovenfor. Alle fire enheder bør i første omgang være slukket. 

 

BEMÆRK:  Scala rider G4 Powerset pakken indeholder to fabriks parrede G4 headsets. Hvis du ikke 
har ændret den oprindelige indstilling, kan du springe over ” trin et " nedenfor: 

 

 

Trin et: Par Driver 1 til Passager 2 via Channel "A ", på følgende måde: 

a. Tænd begge headsets ved at trykke og holde Mobile knapperne nede, indtil det blå lys blinker tre 
gange. 

b. Begge headsets bør nu blinke langsomt blåt. 

c. Tryk og hold CHANNEL ("A") på begge headsets i mindst seks sekunder, indtil headsettets blå 
eller røde lys begynder at blinke hurtigt, hvilket indikerer at de nu er i Intercom 
Parrings mode. (Se i Intercom Channel Tabel hvilken parring lys-indikation hver CHANNEL 
anvender). 

d. Slip knapperne og vent, indtil begge headsets viser et vedvarende lys i to sekunder, hvilket 
betyder, at de to headsets nu er forbundet med intercom forbindelser. (Dette kan tage op til to 
minutter). 

 

Trin to: Par Driver 3 til Passager 4 via Channel "A "  
Gentag ovenstående parring procedure mellem Driver 3 og Passager 4 
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Trin tre: Par Passager 2 til Passager 4 via Channel  "B" 
Gentag ovenstående parrings procedure mellem Passager 2 og passager 4 idet du bruger Channel 
"B"- knappen. (I stedet for Channel "A" knappen som beskrevet i punkt c ovenfor). 
Din 4-vejs konference Intercom parring er nu færdig og klar til brug. 

 

 

BEMÆRK:  Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter, vil headsettet vende tilbage til 
Standby-mode. 

 

 
 

Foretag 4-vejs intercom opkald 

Når du har parret de fire headsets som beskrevet ovenfor, og alle enheder er i standby-mode, skal du 
gøre følgende for at foretage et 4-vejs konference Intercom-opkald: 

 

a. Passager 2 bør trykke på knappen "B" for at indlede et opkald med Passager 4. Vent til der er 
forbindelse i begge headsets før du går videre til næste trin. 

b. Driver 1 bør trykke på knappen "A" for at indlede et opkald med Passager 2. 

c. Driver 3 bør trykke på knappen "A" til at indlede et opkald med Passager 4. 
Nu er 4-vejs intercom konference mode etableret. 

 

 BEMÆRK:  Hvis et af headsettene afbrydes eller ”falder ud” fra 4-vejs samtale og genetablerer 
forbindelsen, gentag de tre trin ovenfor. 

 

 
9.11 BRUG AF G4 TIL INTERCOM MED ANDRE SCALA RIDER HEADSETS 
 
 

CHANNEL  
PARRING / 

CONNECTION 
KNAP  

PARRING 
MODE LED 

INDICATORER 

CHANNEL “A” 
CHANNEL “A” 

KNAP 
Hurtigt RØD 

blink 

CHANNEL “B” CHANNEL “B” 
KNAP 

Hurtigt BLÅ 
blink 

 

9.11a. TO-VEJS INTERCOM med scala rider Q2 
Hvis du vil bruge din scala rider G4 med et scala rider Q2 headset, anbefaler vi 
at du også læser din Q2 headset manual. 

1. Hvis dine headsets er slukkede, tænd det ved at trykke og holde enten Mobile Knap på G4 enhed 
eller CTRL-tasten på Q2 enhed indtil det blå lys blinker tre gange. 

2. Sørg for, at begge headsets nu blinker langsomt blå. 

3. På G4, skal du vælge en tilgængelig CHANNEL for at parre headsettene (CHANNEL "A" eller 
CHANNEL "B"). 

BEMÆRK:  Valg af en kanal, der allerede er i brug vil erstatte de parrede 
headsets på denne kanal med det nyligt parrede headset 
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4.  På Scala rider G4 headset, skal du trykke på og holde den tildelte CHANNEL knap ("A" eller "B") 
nede i mindst seks sekunder, indtil headsettets blå eller røde lys begynder at blinke hurtigt, hvilket 
indikerer, at det er i Intercom parrings-mode. (Se Intercom Channel tabel for indikation af lys for 
hver kanal). 

5.  På Q2 headsettet, skal du trykke og samtidig holde CTRL og MC knapperne nede indtil 
headsettets RØDE lys begynder at blinke hurtigt, hvilket indikerer, det er i Intercom parrings-
mode (se scala rider Q2 manual). 

6.  Inden for et par sekunder, vil begge headsets vise et vedvarende lys i to sekunder, hvilket 

indikerer, at de to headsets nu er parret, forbundet og klar til brug. 

 

BEMÆRK:  Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter vil headsettet vende tilbage til 
Standby-mode. 

 

9.11b. TO-VEJS INTERCOM med tidligere scala rider m odeller 

 
Hvis du vil bruge din scala rider G4  med tidligere modeller af Scala rider , såsom ”Solo ” og ”FM” eller 
en ”TeamSet ” Driver-enhed, skal du sørge for at have manualen på det andet scala rider headset til 
rådighed. 

1. Mens G4 headsettet er slukket, tænd det ved at trykke og holde Mobile knappen nede indtil det 
blå lys blinker tre gange. 

2. Tænd det andet scala rider headset ved at trykke og holde CTRL-tasten nede, indtil det røde / blå 
lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 

3. På G4 headsettet, skal du nu vælge en tilgængelig kanal til parring af headsettene (CHANNEL 
”A” eller CHANNEL ”B”). 

 
BEMÆRK:  Valg af en kanal, der allerede er i brug vil erstatte de parrede headsets på denne kanal 
med det nyligt parrede headset 

 
 

1. På G4, skal du trykke på og holde den tildelte CHANNEL knap ("A" eller"B") nede i mindst seks 

sekunder, indtil headsettets blå eller røde lys begynder at blinke hurtigt, hvilket indikerer, at det er i 
Intercom parrings-mode.(Se Intercom Channel tabel for detaljer). 

2.  

3. Inden for et par sekunder, vil G4 headset vise en vedvarende lys i to sekunder, hvilket viser, at de 
to headsets nu er parret, forbundne og klar til brug. 

 

BEMÆRK: 

• Hvis processen ikke er afsluttet inden for to minutter vil headsettet vende tilbage til Standby-
mode. 

•  Når du bruger en ældre scala rider eller scala rider Q2 model som 

Passager enhed (fx en "Solo", "FM" eller en "TeamSet" Driver-enhed), kan Voice 

Connect Intercom kun indledes fra Scala rider headsettet. 
Men du kan altid indlede Intercom manuelt også fra de andre scala rider enheder ved at trykke på 
knappen. 
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Indled Intercom opkald fra Scala rider G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indled Intercom opkald fra Scala rider Q2  
MC knap forbindelse: Tryk to gange på MC knappen for at foretage intercom 
opkald (vent 3 sekunder mellem trykkene). For at afslutte opkaldet, skal du trykke én gang. 

 

Indled Intercom opkald fra tidligere scala rider hea dsets  
CTRL-knap forbindelse: Tryk på headset CTRL-knappen for at indlede/afslutte et intercom opkald. 

 

9.11c. TRE VEJs INTERCOM (med andre scala rider hea dsets) 
Begge scala rider G4 headsets inkluderet i din detail boks er fabriks-parrede. Med hensyn til 
rækkevidden vil 3-vejs Intercom mellem dine G4 og andre scala rider enheder opnå en afstand på den 
laveste fællesnævner. For eksempel, vil en parring mellem dit G4 og to Q2 enheder højst kunne opnå 
en intercom afstand på 500 m. 

 

BEMÆRK:  Ved tilslutning af tidligere scala rider headsets (fx "Solo", "FM" eller en "TeamSet" Driver-
enhed) er kun Rider-to-Passenger mode tilgængelig. 

 

Alle valg-muligheder er i fuld dupleks, hvilket betyder, at alle parter kan tale og høre hinanden 
samtidigt, i lighed med mobil- eller fastnet telefon samtaler og i modsætning til walkie-talkie 
kommunikation. 

Brug din scala rider G4 med to scala rider Q2 heads et: 
Fortsæt med setup som i afsnit 9.11a ovenfor og brug enten Rider-to- 
Passager eller Bike-to-Bike mode. 

 
Brug din G4 og scala rider Q2 med enten en Solo, FM , eller TeamSet (Driver) headset: 
 

 Q2: Fortsæt med setup som i afsnit 9.11a ovenfor og brug Bike-to-Bike mode. 

 
Solo, FM, eller TeamSet (Driver):  Fortsæt med setup som i afsnit 9.11b ovenfor, men brug Rider-to-
Passenger mode. 
 

Eksempel:  
 Par dit G4 med et Q2 og et FM headset: 

1. Par G4 med Q2 som beskrevet i afsnit 9.11a. ved hjælp af CHANNEL "A". 

 

2. Par dit G4 med FM som beskrevet i afsnit 9.11b. ved hjælp af CHANNEL "B" (til Rider-to-
Passenger brug) 

 

Der er to måder at starte et Intercom-opkald med dine parrede headsets, mens headsettene 
er i Standby-mode: 

VOICE CONNECT: 

Tal højt. 

Når du begynder at tale højt, vil et Intercom-
opkald etableres med begge parrede headsets. 
 Intercom-opkaldet fortsætte, indtil alle deltagere 
tier i 30 sekunder 

CHANNEL BUTTON CONNECT: 

Tryk let en enkelt gang på den valgte 
Channel knap for at tilføje eller fjerne 
headset fra et intercom opkald. 
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Brug af Scala rider G4  Powerset med en anden scala rider model (Såsom en Q2, Solo, FM, eller 
TeamSet [Driver] headset). 
 

BEMÆRK:  scala rider G4 Powerset pakke, indeholder to fabriks- parrede G4 headsets. Hvis du ikke 
har ændret de oprindelige parrings indstillinger, kan du springe over første trin nedenfor. 

 
1. Fortsæt med setup som i afsnit 9.10a ovenfor for at parre det andet G4 headset 

2.  Fortsæt med setup som i afsnit 9.11a eller 9.11b ovenfor afhængig af hvilket headset, du vil 
bruge. 

 

Eksempel:  
For at parre din G4 med en anden G4 og et scala rider FM headset: 

 
1. Par din G4 med den anden G4 som beskrevet i afsnit 9.10a. Ved hjælp af CHANNEL "A". 

 
Par din G4 med en FM som beskrevet i afsnit 9.11b. Ved hjælp af CHANNEL "B" (Kun til Rider-to-
Passenger brug)  

 
Indled Intercom opkald fra Scala rider G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SUPPORT 

  
For yderligere information besøg venligst vores hjemmeside: 
www.cardosystems.com 
FAQ: www.cardosystems.com / faq 
eller kontakt os på: support@cardosystems.com  
Telefon:  
USA og Canada: + 1-800-488-0363 
International: +4989 450 36819 

Der er to måder at starte et Intercom-opkald med dine parrede 
headsets, mens headsettene er i Standby-mode: 

 
VOICE CONNECT:  
Tal højt  
Når du begynder at tale 
højt, vil et Intercom-
opkald etableres med 
begge parrede 
headsets. 
CHANNEL A og 
CHANNEL B (hvis 
begge er tilgængelige) 

 
CHANNEL BUTTON CONNECT:  
Tryk let på CHANNEL A knappen for at 
fjerne eller tilføje CHANNEL A headset fra et 
Intercom opkald. 

Tryk let på CHANNEL B knappen for at 
fjerne eller tilføje CHANNEL B headset fra et 
Intercom opkald.  


