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1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA  

 
• Jednostka 

główna zestawu 
słuchawkowego 

 

 

 

 

 

Pałąkowy mikrofon przewodowy  

do szczękowego/otwartego kasku 

• Pałąkowy mikrofon 
przewodowy 

 
• Gąbki na mikrofon (2) 

Mikrofon przewodowy do pełnego kasku 

• Mikrofon 
przewodowy 

 
• Zapięcie na rzep mikrofonu 

przewodowego do pełnego kasku 

 
 

Pozostałe części 

• Piankowe osłony 
głośników (2) 

 
• Kabel USB do zasilania i przesyłania 

danych (typu micro USB) 

 
• Klucz 

imbusowy 

 

• Śruby (2)  

P
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2.1.1 Przygotowanie kasku  przed  instalacją słuchawek 

1. Podnieś całkowicie szczękę kasku. 

 
 

 
Kaski HJC, które są kompatybilne z SMART HJC 10B, można 

odnaleźć przez zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na 

opakowaniu. 
 

2.1 Instalacja na szczękowym/otwartym kasku 

Aby bezpiecznie zainstalować zestaw słuchawkowy w szczękowym 

lub otwartym kasku, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 
Pałąkowy mikrofon przewodowy 

 
 
 
 

 
2. Odkręć dwie krótkie śruby na pokrywie kasku za pomocą dołączonego 

klucza imbusowego, a następnie zdejmij pokrywę. 

Moduł Bluetooth do szczękowych/otwartych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Głośnik 

 

 
Moduł przycisku 

2 INSTALACJA SMART HJC 10B 

W KASKU 

kasków 

   

1 

2 
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3. Odłącz zatrzaski poduszki policzkowej i wyjmij ją z kasku. 2. Dokręcaj dwie długie śruby do momentu, aż moduł Bluetooth 

zostanie pewnie zamocowany w kasku. 
 

 
 

2.1.2 Instalowanie zestawu słuchawkowego 

1. Połącz kabel mikrofonu ze złączem mikrofonu 

zgodnie ze strzałkami. 

 
 
 

3. Włóż mikrofon do prawego rowka w wyściółce EPS kasku, 

jak pokazano poniżej. 
 

 

1 2 

3 

2 

1 

P
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4. Wsuń dłuższy zaczep prawego głośnika w dolny otwór kieszeni 

głośnika. Podczas instalacji umieść przewód mikrofonu pod 

dolnym zaczepem głośnika. Włóż krótszy zaczep prawego 

głośnika w górny otwór kieszeni głośnika. 

5. Następnie dociśnij górną część zestawu, aby zamontować zestaw 

na kieszeni głośnika. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

[Upewnij się, że po zainstalowaniu głośnik nie 

naciska na przewód mikrofonu] 

[Po zamontowaniu istnieje możliwość dostosowania 

pozycji głośnika do uszu użytkownika] 

 
 

 
6. Powtórz kroki 4 i 5, aby zainstalować lewy głośnik. 

1 
2 

Uwaga: 

Jeśli głośniki są zbyt blisko uszu i powoduje to dyskomfort, możesz 

przymocować piankową osłonę głośnika z przodu głośnika. 
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7. Włóż tylną płytkę modułu przycisku między skorupę 

a EPS po lewej stronie kasku. 
 

8. Wsuń lewy klips w odpowiedni bok pomiędzy skorupę a EPS. 

 

Uwaga: 

Zdejmowanie głośnika 

Aby zdjąć głośnik, włóż klucz imbusowy do górnego krótszego zaczepu, 

a następnie delikatnie wyciągnij głośnik. 

P
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Uwaga: 

W celu uzyskania dokładnych informacji obejrzyj wideo na stronie HJC 

(www.hjchelmets.com). 

9. Ponownie załóż poduszkę policzkową, zaczynając od tyłu 

i zatrzaśnij zatrzaski. 

2.2 INSTALACJA W PEŁNYM KASKU 

Aby bezpiecznie zainstalować zestaw słuchawkowy w pełnym kasku, 

postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 

Pałąkowy mikrofon przewodowy 
Moduł Bluetooth do pełnych kasków 

 
 
 

 
10. Całkowicie opuść szczękę kasku. 

 
 

 
Głośnik Moduł przycisku 
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2.2.1 Przygotowanie kasku do instalacji 

1. Odkręć dwie krótkie śruby na pokrywie kasku za pomocą 

dołączonego klucza imbusowego. 

2.2.2 Instalowanie zestawu słuchawkowego 

1. Połącz kabel mikrofonu ze złączem mikrofonu 

zgodnie ze strzałkami. 
 

 
 

2. Odłącz zatrzaski poduszki policzkowej i wyjmij ją z kasku.  

2. Dokręcaj dwie długie śruby do momentu, aż moduł 

Bluetooth zostanie pewnie zamocowany na kasku. 

1 

2 

3 

2 

1 

P
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3. Ściągnij osłonę taśmy klejącej z zapięcia rzepowego mikrofonu  

i przymocuj go do wewnętrznej strony szczęki kasku. Następnie 

przymocuj mikrofon przewodowy do zapięcia rzepowego. 

4. Wsuń dłuższy zaczep prawego głośnika w dolny otwór kieszeni 

głośnika. Podczas instalacji umieść przewód mikrofonu pod 

dolnym zaczepem głośnika. Włóż krótszy zaczep prawego 

głośnika w górny otwór kieszeni głośnika. 
 

 

 

 

 
[Upewnij się, że po zainstalowaniu głośnik nie 

naciska na przewód mikrofonu] 

1 
2 
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Uwaga: 

Jeśli głośniki są zbyt blisko uszu i powoduje to dyskomfort, możesz 

przymocować piankową osłonę głośnika z przodu głośnika. 

5. Następnie dociśnij górną część zestawu, aby zamontować go 

w kieszeni głośnika kasku. 

6. Powtórz kroki 4 i 5, aby zainstalować lewy głośnik. 

 

 

[Po zamontowaniu istnieje możliwość dostosowania 

pozycji głośnika do uszu użytkownika] 

 

Uwaga: 

Zdejmowanie głośnika 

Aby zdjąć głośnik, włóż klucz imbusowy do górnego krótszego zaczepu, 

a następnie delikatnie wyciągnij głośnik. 

P
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7. Włóż tylną płytkę modułu przycisku między skorupę 

a EPS po lewej stronie kasku. 

9. Ponownie załóż poduszkę policzkową, zaczynając od tyłu 

i zatrzaśnij zatrzaski. 
 

  
 

8. Wsuń lewy klips w odpowiedni bok pomiędzy skorupę 

a EPS. 

Uwaga: 

W celu uzyskania dokładnych informacji obejrzyj wideo na stronie HJC 

(www.hjchelmets.com). 
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Bluetooth 

y do 

3 WPROWADZENIE  

3.1 Szczegółowy opis produktu 

3.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia 

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij jednocześnie środkowy 
przycisk i przycisk (+) przez sekundę. Aby wyłączyć zestaw 
słuchawkowy, dotknij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk (+). 

Zasilanie prądem stałym i port 

aktualizacji oprogramowania 

Mikrofon przewodowy do 

pełnego kasku 

3.3 Ładowanie 

 

Moduł Bluetooth 

Status LED 

 
Pałąkowy mikrofon przewodow 

szczękowych/otwartych kasków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głośnik 

 
 
 
 
 
 
 

Moduł 

 
 
 
 
 
 

Status LED 
 

(+) Przycisk 

Możesz naładować zestaw słuchawkowy, podłączając dołączony do produktu 

kabel USB do zasilania i transmisji danych do portu USB komputera lub 

ładowarki ściennej USB. Do ładowania zestawu słuchawkowego można użyć 

dowolnego standardowego kabla micro USB. Dioda LED świeci na czerwono 

podczas ładowania zestawu słuchawkowego oraz na niebiesko, gdy jest on 

w pełni naładowany. Całkowite naładowanie zajmuje około 2,5 godziny. 

 

 
(–) Przycisk Przycisk środkowy 

 
OSTRZEŻENIE 

Użycie niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, 

wyciek i inne zagrożenia, które mogą również skrócić żywotność lub 

wydajność baterii. 

Uwaga: 

1. Ładowarki USB innej firmy mogą być używane z produktami HJC, jeśli są one 

zatwierdzone przez FCC, CE, IC, KC. 

2. Zestaw słuchawkowy jest kompatybilny wyłącznie z urządzeniami ładowanymi za pomocą 

gniazda USB 5 V/1 A. 

P
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3.4 Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii 

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, migająca biała dioda LED w trybie 

czuwania zmieni kolor na czerwony i usłyszysz komunikat głosowy „Low 

Battery” (Niski poziom baterii). 

3.5 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii 

Poziom naładowania baterii można sprawdzić na dwa różne sposoby podczas 

włączania zestawu słuchawkowego. 

3.5.1 Wskaźnik LED 

Podczas włączania zestawu słuchawkowego, czerwona dioda LED zaczyna 

szybko migać, wskazując na niski poziom naładowania baterii. 

 

4 mignięcia = Wysoki poziom, 70-100% 

3 mignięcia = Średni poziom, 30-70% 

2 mignięcia = Niski poziom, 0-30% 

3.5.2 Wskaźnik komunikatów głosowych 

Po włączeniu zestawu słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk 

oraz przycisk (+) przez ponad 6 sekund, aż usłyszysz trzy wysokie sygnały 

dźwiękowe. Następnie usłyszysz komunikat głosowy wskazujący, że poziom 

naładowania baterii jest wysoki, średni lub niski. 

3.6 Regulacja głośności 

Poziom głośności może być zwiększony lub zmniejszony przez 

naciśnięcie przycisku (+) lub (-). Ustawienia głośności mogą się różnić 

dla każdego ze źródeł dźwięku, nawet po zrestartowaniu zestawu. 

3.7 Oprogramowanie 

3.7.1 Menedżre urządzeńSMART HJC 
Menedżer urządzeń SMART HJC umożliwia aktualizację oprogramowania 

sprzętowego i konfigurację ustawień urządzenia bezpośrednio z 

komputera. Menedżer jest dostępny do pobrania zarówno dla systemu 

Windows, jak i Mac. Możesz pobrać menedżer urządzeń SMART HJC ze 

strony www.smarthjc.com/bt. 

Uwaga: 

1. Poziom naładowania baterii może z czasem ulec zmniejszeniu z powodu użytkowania. 

2. Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków, czynników środowiskowych, 

funkcji używanego produktu i używanych z nim urządzeń. 

 
OSTRZEŻENIE 

Pamiętaj, aby podczas ładowania zdjąć zestaw słuchawkowy. 

Zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie podczas ładowania. 

http://www.smarthjc.com/bt
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Zestaw słuchawkowy można sparować z telefonami komórkowymi  

z Bluetooth, urządzeniami stereo z Bluetooth, takimi jak MP3, Sena 

SR10 lub GPS, a także z innymi zestawami słuchawkowymi SMART 

HJC Bluetooth. Operacja parowania jest wymagana tylko raz dla 

każdego urządzenia Bluetooth. 

4.2 Parowanie z drugim telefonem komórkowym - 

drugi telefon, GPS i SR10 

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Configuration menu” (Menu konfiguracji). 

2. Po naciśnięciu przycisku (+), usłyszysz komunikat głosowy „Phone 

pairing" (Parowanie z telefonem komórkowym). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz 

4.1 Parowanie z telefonem komórkowym – telefon 

komórkowy, urządzenia stereo z Bluetooth 

 

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Configuration menu” (Menu konfiguracji). 

2. Po naciśnięciu przycisku (+), usłyszysz komunikat głosowy „Phone 

pairing" (Parowanie z telefonem komórkowym). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz 

SMART HJC 10B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

SMART HJC 10B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

4 PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO 

Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH 

P
olski 
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4.3 Zaawansowane parowanie selektywne (Advanced 

Selective Pairing): Stereo A2DP lub zestaw 

głośnomówiący 

Funkcja parowania telefonu umożliwia zestawowi słuchawkowemu utworzenie 

dwóch profili Bluetooth: zestawu głośnomówiącego lub stereo A2DP. 

Zaawansowane parowanie selektywne umożliwia zestawowi słuchawkowemu 

oddzielenie profili w celu połączenia z dwoma urządzeniami. 

4.3.1 Profil głośnomówiący do wykonywania wyłącznie 

połączeń telefonicznych 

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Configuration menu” (Menu konfiguracji). 

2. Naciskaj przycisk (+) do momentu, aż usłyszysz komunikat „Phone 

selective pairing” (Parowanie selektywne z telefonem). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz 
SMART HJC 10B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

Uwaga: 

1. Jeśli do zestawu słuchawkowego są podłączone dwa urządzenia audio 

(A2DP), dźwięk z jednego urządzenia będzie zakłócał dźwięk z drugiego 

urządzenia. Na przykład, jeśli odtwarzasz muzykę z głównego telefonu 

komórkowego, to może ona zostać zakłócona przez odtwarzanie muzyki 

z drugiego telefonu komórkowego i odwrotnie. 

2. Musisz używać GPS przeznaczonego do motocykla, który przesyła 

instrukcje głosowe do zestawu słuchawkowego przez Bluetooth. 

3. Sena SR10 to nadawczo-odbiorczy adapter radiowy Bluetooth do 

komunikacji grupowej, wykorzystujący profil głośnomówiący. Dźwięk 

przychodzący z aparatu nadawczo-odbiorczego za pośrednictwem SR10 

jest słyszalny w tle podczas rozmowy przez interkom lub telefon. 

4. Nawigacja GPS lub wykrywacz radaru mogą być przewodowo 

podłączone do SR10. Instrukcja głosowa GPS lub alarm wykrywacza 

radaru są również słyszalne w tle przez SR10 podczas rozmowy przez 

interkom lub telefon. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się 

z instrukcją obsługi SR10. 
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4.3.2 Wyłącznie muzyka stereo A2DP 4.4  Parowanie z interkomem 

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Configuration menu” (Menu konfiguracji). 

2. Naciskaj przycisk (+) do momentu, aż usłyszysz komunikat „Media 

selective pairing” (Parowanie selektywne z mediami). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz 

SMART HJC 10B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

4.4.1  Parowanie z innymi zestawami słuchawkowymi 

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie trzema 

innymi zestawami słuchawkowymi w celu prowadzenia rozmów 

przez interkom z Bluetooth. 

 
1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk zestawu 

słuchawkowego A i B przez 5 sekund, aż czerwone diody LED 

obu urządzeń zaczną szybko migać. 

2. Naciśnij środkowy przycisk dowolnego z dwóch zestawów 

słuchawkowych A lub B i poczekaj, aż diody LED obu zestawów 

słuchawkowych zmienią kolor na niebieski, a połączenie interkomu 

zostanie automatycznie ustanowione. 

3. Możesz tworzyć inne parowania między zestawami 

słuchawkowymi A i C oraz między zestawami słuchawkowymi 

A i D, wykonując tę samą procedurę, co powyżej. 

P
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4. Kolejność parowania interkomu: „ostatni sparowany interkom będzie 
pierwszym rozmówcą”. Jeśli zestaw słuchawkowy ma wiele sparowanych 
zestawów słuchawkowych do rozmów przez interkom, ostatni sparowany 
zestaw słuchawkowy jest ustawiany jako pierwszy znajomy interkomu. 
Poprzedni znajomy interkomu staje się drugim znajomym interkomu i 
trzecim znajomym interkomu. 

 

 
 

5.1 Wykonywanie oraz odbieranie połączeń 

1.    Aby odebrać połączenie, naciśnij środkowy przycisk. 
 

 
 
 
 

 
Interkom 

Znajomy B 

 
 
 
 

 
Interkom 
Znajomy C 

 
 
 
 

 
Interkom 
Znajomy D 

2. Możesz również odebrać połączenie przychodzące, wypowiadając głośno 
dowolne wybrane słowo, jeśli telefon VOX (głosowe odbieranie) jest 
włączony, chyba że jesteś podłączony do interkomu. 

 

3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez  
2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy dźwięk o średnim tonie. 

 

4. Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez  
2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy podczas dzwonienia 
telefonu. 

 

5. Aby nawiązać połączenie za pomocą wybierania głosowego, naciśnij  
i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy w trybie gotowości  
w celu aktywowania wybierania głosowego w telefonie komórkowym. 

5 WYKONYWANIE I ODBIERANIE 

POŁĄCZEŃ PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY 

TY 
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5.2 Szybkie wybieranie numeru 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) przez 3 sekundy, a usłyszysz 
pojedynczy dźwięk w średnim tonie i komunikat głosowy: 
„Speed dial” (Szybkie wybieranie). 

2. Naciskaj przycisk (+) lub (-), aby poruszać się po menu. 
Usłyszysz podpowiedzi głosowe dla każdej pozycji menu. 

3. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać menu głosowe spośród 
następujących: 

6 MUZYKA STEREO  

 
6.1 Muzyka stereo przez Bluetooth 

1. Aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę, naciśnij i przytrzymaj środkowy 
przycisk przez sekundę, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy. 

(1) Last number redial (Ponowne wybieranie 
ostatniego numeru) 

(2) Speed dial 1 (Szybkie wybieranie numeru 1) 

(3) Speed dial 2 (Szybkie wybieranie numeru 2) 

(4) Speed dial 3 (Szybkie wybieranie 

numeru 3) 
(5) Cancel (Anuluj) 

2. Aby regulować głośność, naciśnij przycisk (+) lub (-). 

3. Aby przejść do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
(+) lub (-) przez sekundę. 

 

4. Po wejściu do menu ponownego wybierania ostatniego numeru, 

usłyszysz komunikat głosowy „Last number redial”. Następnie, 

aby ponownie wybrać ostatni numer telefonu, naciśnij środkowy 

przycisk. 

5. Aby zadzwonić na jeden z numerów szybkiego wybierania, 

naciskaj przycisk (+) lub (-), aby poruszać się między menu,  

aż usłyszysz komunikat głosowy „Speed dial (#)” (Szybkie 

wybieranie (#)). Następnie naciśnij środkowy przycisk. 

6. Jeśli chcesz natychmiast wyjść z szybkiego wybierania, naciskaj 

przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Cancel” (Anuluj), a następnie naciśnij środkowy przycisk. 

6.2 Udostępnianie muzyki 

Możesz zacząć udostępniać muzykę znajomemu z interkomu, 
używając muzyki stereo Bluetooth podczas dwukierunkowej rozmowy 
przez interkom. Po zakończeniu udostępniania muzyki możesz wrócić 
do rozmowy przez interkom. Aby rozpocząć lub zakończyć 
udostępnianie muzyki, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 
sekundę podczas rozmowy przez interkom, aż usłyszysz podwójny 
sygnał dźwiękowy. 

P
olski 
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7 INTERKOM  

7.1 Dwukierunkowy interkom 

 
7.2.1 Rozpoczynanie dwukierunkowego interkomu 

Możesz rozpocząć rozmowę interkomową z jednym ze znajomych 

z dowolnego interkomu, używając środkowego przycisku: naciśnij 

raz, aby uruchomić interkom z pierwszym znajomym na 

interkomie; naciśnij dwa razy, aby uruchomić interkom z drugim 

znajomym na interkomie; naciśnij trzy razy, aby uruchomić 

interkom z trzecim znajomym na interkomie. 

7.2.2 Zakończenie dwukierunkowego interkomu 

Możesz zakończyć rozmowę przez interkom z jednym ze znajomych  
na interkomie, naciskając raz środkowy przycisk. 

Uwaga: 

1. Ty i Twój rozmówca na interkomie możecie zdalnie sterować odtwarzaną 

muzyką, np. przesuwać utwory do przodu i tyłu. 

2. Jeśli będziesz miał przychodzącą rozmowę przez interkom, telefon lub 

instrukcje z GPS, muzyka zostanie wstrzymana. 
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8 UNIWERSALNY INTERKOM  

 
Uniwersalny interkom umożliwia prowadzenie rozmów interkomowych 

z użytkownikami zestawów słuchawkowych Bluetooth innych niż SMART HJC. 

9 PRIORYTETYZACJA FUNKCJI 

 
Zestaw słuchawkowy przyznaje priorytety w następującej kolejności: 

Można sparować zestaw słuchawkowy tylko z jednym zestawem innym niż 

SMART HJC. Zestawy słuchawkowe inne niż SMART HJC można podłączyć 

do zestawu słuchawkowego SMART HJC, jeśli obsługują one profil 

głośnomówiący Bluetooth (HFP). Odległość interkomu zależy od wydajności 

zestawu słuchawkowego Bluetooth, z którym jest połączony. 

Gdy zestaw słuchawkowy inny niż SMART HJC jest sparowany z zestawem 

(najwyższy) 

 
 

 
(najniższy) 

Telefon komórkowy 

Interkom 

Udostępnianie muzyki Bluetooth stereo 

Muzyka Bluetooth stereo 

słuchawkowym SMART HJC, to zostanie on rozłączony, jeśli inne urządzenie 
Bluetooth jest sparowane za pomocą parowania z drugim telefonem 

komórkowym. 

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 8 sekund, aż 
usłyszysz komunikat głosowy „Universal Intercom 

pairing” (Parowanie uniwersalnego interkomu). 

2. Przełącz zestaw słuchawkowy inny niż SMART HJC w tryb 

parowania. Zestaw słuchawkowy automatycznie sparuje się 
z zestawem słuchawkowym Bluetooth innym niż SMART HJC. 

3. Możesz prowadzić dwukierunkową rozmowę przez interkom przy 

użyciu zestawu słuchawkowego innego niż SMART HJC. 

Działanie funkcji o najniższym priorytecie zostaje zakończone przez 

funkcje o wyższym priorytecie. Dla przykładu, muzyka stereo zostanie 

zatrzymana przez rozmowę przez interkom. 

P
olski 
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10 USTAWIENIA KONFIGURACYJNE   
 

1. Aby wejść do menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj środkowy 

przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy 

„Configuration menu" (Menu konfiguracji). 

2. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby poruszać się między menu. 

Usłyszysz podpowiedzi głosowe dla każdej pozycji menu. 

3. Możesz zaakceptować/odrzucić polecenie, dotykając środkowego 

przycisku. 

Menu konfiguracji Naciśnięcie środkowego przycisku 

Phone Pairing - parowanie z telefonem Brak 

Second Mobile Phone Pairing - 
parowanie z drugim telefonem 
komórkowym 

Brak 

Phone Selective Pairing - parowanie 
selektywne z telefonem 

Brak 

Media Selective Pairing - parowanie 
selektywne z mediami 

Brak 

Speed Dial - szybkie wybieranie Wykonaj 

VOX Phone - głosowe odbieranie 
połączenia przez telefon 

Włącz / Wyłącz 

Voice Prompt - komenda głosowa Włącz / Wyłącz 

Sidetone - samosłyszalność Włącz / Wyłącz 

Noise Control - redukcja szumów 
otoczenia 

Włącz / Wyłącz 

Delete All Pairings - skasuj wszystkie 
sparowane urządzenia 

Wykonaj 

Factory Reset - przywróć ustawienia fabryczne Wykonaj 

Exit Configuration - wyjdź z konfiguracji Wykonaj 
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10.1 Przypisywanie szybkiego wybierania 

1. Aby przypisać numer telefonu jako numer szybkiego wybierania, 
naciskaj przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat głosowy „Speed 

dial" (Szybkie wybieranie). 

2. Naciśnij środkowy przycisk, po czym usłyszysz komunikat głosowy 
„Speed dial one" (Szybkie wybieranie numeru jeden) i „Phone 

connected" (Telefon podłączony). 

3. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby wybrać jeden z trzech numerów 

szybkiego wybierania, a usłyszysz komunikat głosowy „Speed dial 

(#)" (Szybkie wybieranie (#)). 

4. Zadzwoń pod numer telefonu, który chcesz przypisać, po czym 

usłyszysz komunikat głosowy „Save speed dial (#)” (Zapisz 

szybkie wybieranie (#)). Numer telefonu zostanie automatycznie 

przypisany do wybranego numeru szybkiego wybierania. 

Następnie rozmowa telefoniczna rozłączy się przed 

połączeniem. 

5. Aby wyjść z menu, naciskaj przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz 

komunikat głosowy „Cancel" (Anuluj), a następnie naciśnij 

środkowy przycisk, aby potwierdzić. Następnie usłyszysz 

komunikat głosowy „Cancel”. Jeśli żaden przycisk nie zostanie 

naciśnięty w ciągu 1 minuty, zestaw słuchawkowy wyjdzie z menu 

konfiguracji i powróci do trybu czuwania. 

10.2 VOX Phone - głosowe odbieranie połączenia przez 

telefon (Domyślnie: włączone) 

Jeśli ta funkcja jest włączona, możesz odbierać połączenia przychodzące 

poleceniem głosowym. Gdy usłyszysz dzwonek połączenia przychodzącego, możesz 

odebrać telefon, wypowiadając głośno słowo, na przykład „Cześć”, lub dmuchając  

do mikrofonu. Telefon VOX jest tymczasowo wyłączony, jeśli jesteś podłączony  

do interkomu. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, musisz dotknąć środkowego przycisku, 

aby odebrać połączenie przychodzące. 

 
10.3 Voice Prompts - komendy głosowe (Domyślnie: 

włączone) 

Możesz wyłączyć komendy głosowe, ale poniższe komendy pozostaną 
zawsze aktywne: 

• menu ustawień konfiguracyjnych zestawu słuchawkowego, 
wskaźnik poziomu baterii, komendy głosowe resetu 

10.4 Sidetone - samosłyszalność (Domyślnie: wyłączone) 

Samosłyszalność to funkcja, dzięki której słyszysz własny głos. 

Pomaga ona rozmawiać naturalnie, bez podnoszenia głosu, zgodnie 

ze zmieniającym się hałasem z zewnątrz. Jeśli ta funkcja zostanie 

włączona, będziesz w stanie słyszeć swój głos podczas 

konwersacji przez interkom lub telefon komórkowy. 
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10.5 Noise Control – redukcja szumów 

otoczenia (Domyślnie: wyłączone) 

Włączona funkcja Noise Control redukuje szumy otoczenia podczas 

rozmowy przez interkom. Kiedy jest wyłączona, szum otoczenia miesza 

się z Twoim głosem podczas rozmowy. 

10.6 Skasowanie wszystkich sparowanych urządzeń 

Usuwanie wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth zestawu 

słuchawkowego. 

11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

 
Oprogramowanie zestawu jest uaktualniane. Możesz dokonać 

aktualizacji oprogramowania za pomocą menedżera urządzeń 

SMART HJC. Odwiedź stronę www.smarthjc.com/bt w celu 

sprawdzenia najnowszego oprogramowania do pobrania. 

http://www.smarthjc.com/bt
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12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
12.1 Resetowanie urządzenia 

Kiedy zestaw słuchawkowy nie działa poprawnie, można z łatwością 

zresetować urządzenie: 

• Delikatnie wsuń spinacz w dziurkę znajdującą się koło śruby 
z tyłu urządzenia. 

• Delikatnie naciśnij przycisk resetujący urządzenie. 
• Zestaw słuchawkowy się wyłączy. 

 

12.2 Przywracanie ustawień fabrycznych 

Możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne zestawu 
słuchawkowego: 

 

• Naciśnij środkowy przycisk przez 12 sekund, aż usłyszysz komunikat 

głosowy „Configuration menu” (Menu konfiguracji). 

• Naciśnij dwa razy przycisk (-), aby usłyszeć komunikat głosowy 

„Factory reset" (Przywrócenie ustawień fabrycznych). 

• Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić reset. Zestaw 

słuchawkowy zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych 

i automatycznie wyłączony. 

 
 
 
 
 

Przycisk resetujący urządzenie 

Uwaga: 
Reset urządzenia nie przywróci ustawień fabrycznych zestawu 
słuchawkowego. 

P
olski 
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