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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)  
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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 20B, można 

odnaleźć poprzez zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na 

opakowaniu. 

2.1 Instalacja w szczękowym/otwartym kasku 

Aby bezpiecznie zainstalować zestaw słuchawkowy w szczękowym 

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

 
 
 
 
 

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

klucza imbusowego, a następnie zdejmij pokrywę. 

Moduł Bluetooth szczękowych/otwartych kasków 

 
 
 
 
 
 

 
 

Głośnik 
Moduł przycisku 

2 INSTALACJA SMART HJC 20B 

W KASKU 

   

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 
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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 go na 

kieszeni głośnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Upewnij się, że po zainstalowaniu głośnik nie 

naciska na przewód mikrofonu] 

[Po zamontowaniu istnieje możliwość 

dostosowania pozycji głośnika do uszu kierowcy] 

 
 

 
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. 
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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 instrukcją. 

Pałąkowy mikrofon przewodowy 
Moduł Bluetooth do pełnych kasków 

 
 
 

 
10. Całkowicie opuść szczękę kasku. 

 

 
 

Głośnik 
Moduł przycisku 

 
 

 

 

Uwaga: 

W celu uzyskania dokładnych informacji obejrzyj wideo na stronie 

HJC (www.hjchelmets.com). 



9 

SMART HJC 20B 
 

 

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 w kasku. 

1 

2 

3 

2 

1 
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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. 
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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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do 

ł przycisku 

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 przewodowy 

szczękowych/otwartych kasków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modu 

 
 
 

 

(–) 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. 

 

Głośnik 
 
 
 

Status LED 

 
 

Przycisk środkowy 

 

(+) Przycisk 

 
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. 
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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 

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 8 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. 

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. 
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3.7 Oprogramowanie 

3.7.1 Menadżer urządzeń SMART HJC 

Menedżer urządzeń SMART HJC umożliwia aktualizację 

oprogramowania sprzętowego i konfigurację ustawień urządzenia 

bezpośrednio z komputera. Za pomocą tego oprogramowania można 

ustawić szybkie wybieranie, częstotliwości radiowe FM i nie tylko. 

Menedżer jest dostępny do pobrania zarówno dla systemu Windows, 

jak i Mac. Możesz pobrać Menedżer urządzeń SMART HJC ze strony 

www.smarthjc.com/bt. 

3.7.2 Aplikacja SMART HJC BT na smartfona 

Aplikacja SMART HJC BT umożliwia konfigurację ustawień 

urządzenia, tworzenie grup znajomych na interkomie i przeglądanie 

skróconej instrukcji obsługi. Wystarczy sparować telefon z zestawem 
słuchawkowym, uruchomić aplikację SMART HJC BT i skonfigurować 

jej ustawienia bezpośrednio ze smartfona. Aplikację SMART HJC BT 

można pobrać ze sklepu Google Play (Android) lub App Store (iOS). 

 

 
 

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. 

 

4.1 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 20B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

4 PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z 

URZĄDZENIAMI BLUETOOTH 
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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. Naciskaj przycisk (+) do momentu, aż usłyszysz komunikat „Second 

mobile phone pairing” (Parowanie z drugim telefonem 

komórkowym). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w telefonie komórkowym. Wybierz 

SMART HJC 20B 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 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 20B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 

4.3.2 Wyłącznie muzyka stereo A2DP 

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 20B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 

4. Jeśli telefon komórkowy wymaga podania kodu PIN, wprowadź 

0000. 
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4.4 Parowanie nawigacji GPS z Bluetooth 

4.4.1 Parowanie GPS 

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aż 
usłyszysz komunikat głosowy „Configuration menu” (Menu 

konfiguracji). 
2. Naciśnij trzy razy przycisk (+), a następnie usłyszysz 

komunikat „GPS pairing” (Parowanie GPS). 

3. Wyszukaj urządzenia Bluetooth w nawigacji GPS. Wybierz 
SMART HJC 20B z listy urządzeń wykrytych w telefonie 

komórkowym. 
4. Wprowadź PIN: 0000. 

 

 
5.1 Wykonywanie oraz odbieranie połączeń 
1. Aby odebrać połączenie, naciśnij środkowy przycisk. 

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 

Uwaga: 

Jeśli sparujesz urządzenie GPS za pomocą parowania GPS, jego 

komunikaty nie będą przerywać rozmów przez interkom, a jedynie 

nakładać się na nie. 
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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. 

1. Połącz się z dwukierunkowym interkomem i naciskaj przycisk (-) 

przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz komunikat „Music 

sharing on” (Włączone udostępnianie muzyki), aby zacząć 

udostępniać muzykę. 

2. Aby przesunąć utwory do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj 

przycisk (+) lub (-) przez sekundę. 

3. Aby zakończyć udostępnianie muzyki, naciśnij i przytrzymaj przycisk 

(-) przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy „Music 

sharing off” (Wyłączone udostępnianie muzyki). 
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7 PAROWANIE Z INTERKOMEM 

 
7.1 Parowanie z innymi zestawami słuchawkowymi 

w celu prowadzenia rozmów przez interkom 

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie dziewięcioma 

innymi zestawami słuchawkowymi w celu prowadzenia rozmów przez 

interkom z Bluetooth. 

1. Włącz dwa zestawy słuchawkowe (A i B), które chcesz ze sobą 

sparować. 

2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk dwóch zestawów 

słuchawkowych przez 8 sekund, aż czerwone diody LED obu 

urządzeń zaczną szybko migać. Usłyszysz komunikat głosowy 

„Intercom pairing” (Parowanie interkomu). 

3. Naciśnij środkowy przycisk dowolnego z dwóch zestawów 

słuchawkowych A lub B (nie ma znaczenia, czy wybierzesz A lub 

B) i poczekaj, aż diody LED obu zestawów słuchawkowych 

zmienią kolor na niebieski, a połączenie interkomu zostanie 

automatycznie ustanowione. Dwa zestawy słuchawkowe A i B są 

sparowane ze sobą w celu prowadzenia rozmów przez interkom. 

Jeśli proces parowania nie zostanie zakończony w ciągu minuty, 

zestaw słuchawkowy powróci do trybu czuwania. 

Uwaga: 

1. Aby można było udostępniać muzykę, funkcja „Audio multitasking” musi 

być aktywowana. 

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

muzyką, np. przewijać utwory do przodu i tyłu. 

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

instrukcje z GPS, muzyka zostanie wstrzymana. 
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TY TY 

5. 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 na interkomie. Poprzedni znajomy interkomu staje się 
drugim i trzecim znajomym na interkomie. 

 

Interkom Interkom Interkom Interkom 
Znajomy B Znajomy C Znajomy D Znajomy J 

Parowanie A i B 
 

4. Możesz sparować maksymalnie dziewięć innych zestawów 

słuchawkowych. Aby sparować się z większą liczbą 

zestawów słuchawkowych, takich jak A i C, A i D i nie tylko, 

wykonaj tę samą instrukcją, co powyżej. 

 
 
 
 
 
 
 

Interkom Interkom Interkom 

 
 

Interkom 

 
 

Interkom Interkom Interkom 

 
 

Interkom 

Znajomy B Znajomy C Znajomy D 

Parowanie A i C 

Znajomy J Znajomy B   Znajomy C Znajomy D 

Parowanie A i D 

Znajomy J 

TY 
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8.1 Dwukierunkowy interkom 

1. Możesz rozpocząć rozmowę interkomową z jednym ze znajomych 
z dowolnego interkomu, używając środkowego przycisku lub polecenia 
głosowego. Naciśnij raz, aby uruchomić interkom z pierwszym znajomym 
na interkomie i dwa razy, aby uruchomić interkom z drugim znajomym na 
interkomie. Aby rozpocząć rozmowę z trzecim i kolejnym znajomym na 
interkomie, naciśnij trzykrotnie przycisk, aby przejść do trybu wyboru 
znajomego. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby wybrać znajomego, 
a następnie ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby zainicjować interkom 
z tym znajomym. 

2. Możesz zakończyć rozmowę przez interkom, naciskając środkowy przycisk lub 
wybierając polecenie głosowe. Naciśnij środkowy przycisk przez sekundę, aby 
zakończyć dowolną rozmowę przez interkom, lub użyj polecenia głosowego 
„End intercom” (Zakończ interkom). Możesz również jednokrotnie nacisnąć 
przycisk, aby zakończyć interkom z pierwszym znajomym na interkomie 
i dwukrotnie, aby zakończyć interkom z drugim znajomym na interkomie. Aby 
zakończyć interkom z trzecim znajomym na interkomie lub dalszym 
znajomym, naciśnij przycisk trzykrotnie, aby przejść do trybu wyboru 
znajomego. Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby wybrać znajomego, a następnie 
naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zakończyć rozmowę z tym znajomym. Aby 
zakończyć każdą rozmowę przez interkom, możesz również użyć polecenia 
głosowego „Intercom [four - nine]" (Interkom [cztery - dziewięć]). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozpoczynanie i kończenie dwukierunkowego interkomu 

 
8.2 Wielokierunkowy interkom 

8.2.1 Rozpoczynanie trzykierunkowego interkomu 

Możesz (jako (A)) zainicjować konferencję trzykierunkową z dwoma 

innymi użytkownikami interkomu (B i C) poprzez nawiązanie dwóch 

połączeń przez interkom równocześnie. 

8 DWU I WIELOKIERUNKOWY INTERKOM 

 1. znajomy 
na interkomie 

2. znajomy 

na interkomie 
3.- 9. znajomy na interkomie 

 

Rozpocznij 

rozmowę 

przez interkom 

 
Naciśnij raz 

środkowy 

przycisk 

 

Naciśnij dwa razy 

środkowy przycisk 

Naciśnij trzy raz środkowy przycisk 

→ Naciśnij przycisk (+) lub (-), 

aby wybrać znajomego → Naciśnij 

raz środkowy przycisk 

 

Zakończ 

rozmowę 

przez interkom 

 
Naciśnij raz 

środkowy 

przycisk 

 

Naciśnij dwa razy 

środkowy przycisk 

Naciśnij trzy raz środkowy przycisk 

→ Naciśnij przycisk (+) lub (-), 

aby wybrać znajomego → Naciśnij 

raz środkowy przycisk 

Zakończ którąkolwiek z rozmów 
przez interkom Naciśnij środkowy przycisk przez sekundę 
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1. Musisz (Ty - A) sparować się z dwoma innymi przyjaciółmi (B i C), 

aby uzyskać trzykierunkowy interkom. 

3. Drugi znajomy z interkomu (C) może dołączyć do interkomu, 

dzwoniąc do Ciebie (A). Ty (A) możesz również podłączyć 

drugiego znajomego interkomu (C). 

 
 
 
 
 

Interkom 
Znajomy B 

 

Interkom 
Znajomy C 

 
 

Interkom 
Znajomy B 

 
 

Interkom 
Znajomy C 

2. Rozpocznij konwersację przez interkom z jednym lub dwoma 

znajomymi z Twojej grupy interkomowej. Możesz na przykład 

rozpocząć rozmowę z Użytkownikiem B. Użytkownik B może 

rozpocząć rozmowę z Tobą (A). 

 

4. Teraz Ty (A) i dwóch Twoich znajomych (B i C) możecie 

przeprowadzić trzykierunkową konferencję przez interkom. 

 

 

 
 

 
Interkom 
Znajomy B 

 

 
Interkom 
Znajomy C 

Interkom 
Znajomy B 

Interkom 
Znajomy C 

TY 

TY 

TY 
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8.2.2 Zakończenie trzykierunkowego interkomu 

Kiedy jesteś członkiem aktywnego trzykierunkowego interkomu, możesz 

całkowicie zakończyć rozmowę przez interkom lub po prostu zakończyć 

połączenie interkomu z jednym z aktywnych znajomych na interkomie. 

8.2.3 Rozpoczynanie wielokierunkowego interkomu 

Możesz prowadzić wielokierunkową rozmowę przez interkom z maksymalnie 

siedmioma innymi użytkownikami, tworząc łańcuch interkomów. Zarówno 

rozmówcy na początku, jak i na końcu łańcucha mogą dodawać nowych 

1. Naciśnij środkowy przycisk przez 5 sekund, aż usłyszysz podwójny sygnał 

dźwiękowy, aby całkowicie zakończyć trzykierunkowy interkom. Zakończy 

to oba połączenia interkomu z (B) i (C). 

2. Naciśnij raz lub dwukrotnie środkowy przycisk, aby odpowiednio rozłączyć 

połączenie interkomu z jednym z dwóch znajomych na interkomie. Na 

przykład, naciskając jeden raz środkowy przycisk, możesz zakończyć 

połączenie interkomu z pierwszym znajomym na interkomie (B). Wciąż 

jednak utrzymujesz połączenie interkomowe z drugim znajomym na 

interkomie (C). 

uczestników.  
 
 

 
 
 
 
 

Interkom 
Znajomy B 

 
 
 
 

Interkom 
Znajomy C 

 
Funkcje środkowego przycisku Rezultat 

Naciskanie przez 5 sekund Rozłączenie (B) i (C) 

Pojedyncze naciśnięcie Rozłączenie (B) 

Podwójne naciśniecie Rozłączenie (C) 



25 

SMART HJC 20B 
 

 

Na przykład, jeśli masz skonfigurowany trzykierunkowy interkom, możesz 

dodać nowego uczestnika (D) albo do (B) - początkowy członek, albo (C) – 

ostatni członek. Jeśli (D) zostało dodane do (C), to (D) staje się nowym 

ostatnim członkiem łańcucha. Jeśli (D) zostało dodane do (B), to (D) staje się 

nowym początkowym członkiem. W ten sposób łańcuch interkomów może 

pomieścić łącznie do ośmiu osób. 
 

 

8.2.4 Zakończenie wielokierunkowego interkomu 

Możesz całkowicie wyjść z wielokierunkowego interkomu lub 

rozłączyć część łańcucha. 

1. Aby zakończyć wielokierunkowy interkom, naciśnij środkowy przycisk przez 
5 sekund, aż usłyszysz podwójne sygnały dźwiękowe. Zakończy to 
połączenia interkomu między tobą (A) a wszystkimi uczestnikami łańcucha. 

Naciśnij raz lub dwukrotnie środkowy przycisk, aby odpowiednio 

2. rozłączyć połączenie interkomu z jednym z dwóch znajomych na 

interkomie. Naciskając jeden raz środkowy przycisk, możesz zakończyć 

połączenie interkomu pomiędzy (A) i (B). Pozostałe połączenia łańcucha 

zostaną zachowane. Podobnie, dwukrotne naciśnięcie rozłączy 

połączenie interkomu między tobą (A) i (C), zachowując pozostałe 
Interkom 
Znajomy B 

Interkom 
Znajomy C połączenia. 

 

Należy pamiętać, że znajomi z interkomu każdego uczestnika to 

członkowie, którzy sąsiadują ze sobą. 

 
 

 

Interkom 
Znajomy B 

Interkom 
Znajomy C 

Pojedyncze naciśnięcie 

TY 

TY 

Uwaga: 

Aby prowadzić wielokierunkową rozmowę przez interkom z więcej niż 

czterema uczestnikami, należy włączyć ośmiokierunkowy interkom. 
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Interkom 
Znajomy B 

 

Interkom 
Znajomy C 

Istnieje możliwość przeprowadzenia trzyosobowej konferencji telefonicznej 

poprzez dodanie użytkownika interkomu do konwersacji. Podczas rozmowy 

telefonicznej, wykonaj połączenie interkomowe z jednym ze znajomych na
Podwójne naciśnięcie 

 
 

Funkcje środkowego przycisku Rezultat 

Naciskanie przez 5 sekund Rozłączenie wszystkich uczestników 

Pojedyncze naciśnięcie Rozłączenie uczestników połączonych z (B) 

Podwójne naciśniecie Rozłączenie uczestników połączonych z (C) 

interkomie, naciskając środkowy przycisk, aby utworzyć trójstronne połączenie 

konferencyjne z osobą na linii. Aby rozłączyć rozmowę na interkomie 

i powrócić do prywatnego połączenia telefonicznego, zakończ połączenie 

interkomowe, naciskając środkowy przycisk. Aby najpierw zakończyć 

rozmowę telefoniczną i wciąż prowadzić rozmowę interkomową, naciśnij 

środkowy przycisk przez 2 sekundy lub poczekaj, aż osoba na linii 

telefonicznej zakończy połączenie. 

 
Rozpoczęcie Naciśnij środkowy przycisk podczas rozmowy przez telefon komórkowy 

Zakończ najpierw rozmowę 
przez interkom Naciśnij środkowy przycisk 

 
Zakończ najpierw 

rozmowę 

przez telefon 

Naciskaj środkowy przycisk przez 2 sekundy 

albo 

poczekaj, aż rozmówca sam się rozłączy 

 
Rozpoczęcie i zakończenie trzykierunkowej konferencji 

telefonicznej 

9 TRZYKIERUNKOWA KONFERENCJA 

TELEFONICZNA Z UCZESTNIKIEM INTERKOMU 
TY 
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Uwaga: 

Aby korzystać z interkomu grupowego z więcej niż czterema uczestnikami, 

należy włączyć ośmiokierunkowy interkom. 

 

10 GROUPOWY INTERKOM  

 
Grupowy interkom umożliwia natychmiastowe utworzenie wielokierunkowego 

interkomu składającego się z maksymalnie ośmiu uczestników. Możesz 

utworzyć i uruchomić grupowy interkom za pośrednictwem aplikacji 

SMART HJC BT. 

 

1. Uruchom aplikację SMART HJC BT i przejdź do „Group 

Setting” (Ustawienia Grupowe) w „Group Intercom” (Grupowy interkom). 

2. Przeglądaj znajomych i wybierz do siedmiu innych osób, z którymi chcesz 

się połączyć w grupę. 

3. Zaznacz znajomych i naciśnij na ekranie Save to My SMART HJC 20B 

(Zapisz w My SMART HJC 20B). 

4. Naciśnij „Connect” (Połącz) na ekranie lub naciśnij jednocześnie przycisk 

(+) i (-), aby rozpocząć grupowy interkom. 

5. Kiedy wszystkie urządzenia są ze sobą połączone, wszyscy uczestnicy 

usłyszą komendę głosową „Group intercom connected” (Połączony 

z grupowym interkomem). 

11 UNIWERSALNY INTERKOM  

 
Uniwersalny interkom umożliwia prowadzenie rozmów interkomowych 

z użytkownikami zestawów słuchawkowych Bluetooth innych niż SMART HJC. 

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 

słuchawkowym SMART HJC, to zostanie on rozłączony, jeśli inne urządzenie 

Bluetooth jest sparowane za pomocą parowania z drugim telefonem 

komórkowym. 

6. Aby zakończyć interkom grupowy, naciśnij jednocześnie przycisk (+) i 

(-) podczas trybu grupowego. Usłyszysz komunikat głosowy „Group 

intercom terminated” (Grupowy interkom zakończony). 
 

Uwaga: 

Niektóre zestawy słuchawkowe inne niż SMART HJC mogą nie obsługiwać 

uniwersalnego wielokierunkowego interkomu. 
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TY Zestaw słuchawkowy 

SMART HJC 

1. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 12 sekund, aby wejść do 

menu konfiguracji. Naciskaj przycisk (+) lub (-), aż usłyszysz komunikat 

głosowy „Universal Intercom pairing” (Parowanie uniwersalnego 

interkomu). Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do trybu parowania 

uniwersalnego interkomu, po czym usłyszysz kilka sygnałów 

dźwiękowych. 

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 lub wielokierunkową komunikację 

interkomową z maksymalnie trzema znajomymi na interkomie za 

pomocą zestawu słuchawkowego innego niż SMART HJC. 

  12 RADIO FM  

12.1 Włączanie / wyłączanie radia FM 
Aby włączyć radio FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk (-) przez sekundę, aż 
usłyszysz podwójne średniotonowe sygnały dźwiękowe. Następnie usłyszysz 
komunikat głosowy „FM on” (Włączone FM). Aby wyłączyć radio FM, naciśnij 
i przytrzymaj przycisk (-) przez sekundę, aż usłyszysz komunikat głosowy „FM 
off” (Wyłączone FM). 

 

12.2 Zapisywanie stacji 

Naciśnij środkowy przycisk przez sekundę, aby przejść w górę do następnej 

zapisanej stacji. 
 

12.3 Wyszukiwanie i zapisywanie 

Zestaw słuchawkowy 
inny niż SMART HJC 

 
Zestaw słuchawkowy 

SMART HJC 

 
Zestaw słuchawkowy 
inny niż SMART HJC 

Zestaw słuchawkowy1. Dwukrotnie naciśnij przycisk (+), aby wyszukać stacje radiowe w górę, lub 
inny niż SMART HJC przycisk (-), aby wyszukać stacje radiowe w dół. 

2. Funkcja wyszukiwania zatrzymuje się, jeśli tuner znajdzie stację podczas 
Trzykierunkowy uniwersalny interkom Czterokierunkowy uniwersalny interkom 

wyszukiwania częstotliwości. 

3. Aby zapisać bieżącą stację, naciśnij środkowy przycisk przez 3 sekundy, 

aż usłyszysz komunikat głosowy „Preset (#)” (Zapamiętanie stacji (#)). 

TY 
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4.  Naciśnij przycisk (+) lub (-), aby wybrać numer dla danej stacji. Możesz 

zapisać do 10 zaprogramowanych stacji. (Możesz anulować 

zaprogramowaną operację, odczekując około 10 sekund. Następnie 

usłyszysz „Save preset cancelled” (Anulowanie zapamiętaną stacji). 

Możesz także naciskać przycisk (+) lub (-) do momentu, aż usłyszysz 
„Cancel” (Anuluj). Naciśnij przycisk (+) przez sekundę, aby potwierdzić 

anulowanie. Usłyszysz wtedy: „Save preset cancelled" (Anulowano 

zapamiętaną stację). 

5.  Aby zapisać bieżącą stację, naciśnij przycisk (+) przez sekundę. Usłyszysz 

wtedy komunikat głosowy „Save Preset (#)” (Zapisanie zapamiętanej stacji 

(#)). 

6. Aby usunąć zapisaną stację pod wybranym numerem, naciśnij 

i przytrzymaj przycisk (-) przez sekundę. Następnie usłyszysz 

komunikat głosowy „Delete preset" (Usuń zapamiętaną stację (#)). 

12.4 Skanowanie i zapisywanie 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (+) przez sekundę. Następnie przesuń 

częstotliwość bieżącej stacji w górę, aby znaleźć częstotliwości innych stacji 

2. Jeśli tuner znajdzie stację, pozostaje na częstotliwości stacji przez 8 sekund, 

a następnie wyszukuje częstotliwość następnej stacji. 

3. Funkcja skanowania zatrzymuje się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku 

(+) przez sekundę. 

4. Aby zapisać stację podczas przeszukiwania częstotliwości, naciśnij środkowy 

przycisk będący na częstotliwości danej stacji. Usłyszysz komunikat głosowy 

„Save Preset (#)” (Zapisanie zapamiętanej stacji (#)). Stacja zostanie 

zapisana jako następny zaprogramowany numer. 

5. Wszystkie stacje zaprogramowane podczas „Scan” (wyszukiwanie) nadpiszą 
wcześniej ustawione stacje. 

 

12.5 Tymczasowe zapamiętanie stacji 

Dzięki funkcji tymczasowego zapamiętywania stacji można 

tymczasowo automatycznie zapisywać stacje bez zmiany istniejących 

zapamiętanych stacji. Naciśnij przycisk (+) trzy razy, aby 

automatycznie wyszukać 10 tymczasowo zapisanych stacji. 

Tymczasowo zapisane stacje zostaną usunięte po wyłączeniu 

systemu. 

Uwaga: 

Nadal możesz odbierać przychodzące połączenia telefoniczne i interkom 

podczas słuchania radia FM. 
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12.6 Wybór regionu 

Możesz wybrać odpowiedni region częstotliwości FM z menedżera 
urządzeń SMART HJC. Przy ustawieniu regionu możesz 

zoptymalizować funkcję wyszukiwania, aby uniknąć wyszukiwania 

niepotrzebnych zakresów częstotliwości. 

Region Zakres częstotliwości Przeskok o 

Na całym świecie 76,0 -108,0 MHz ± 100 kHz 

Ameryki 87,5 - 107,9 MHz ± 200 kHz 

Azja 87,5 - 108,0 MHz ± 100 kHz 

Australia 87,5 - 107,9 MHz ± 200 kHz 

Europa 87,5 - 108,0 MHz ± 100 kHz 

Japonia 76,0 - 95,0 MHz ± 100 kHz 

13 POLECENIA GŁOSOWE  

 
Polecenia głosowe pozwalają na zarządzanie funkcjami tylko przez 

użycie głosu. Możesz kontrolować urządzenie całkowicie bez użycia 

rąk, dzięki funkcji rozpoznawania mowy. Funkcja poleceń głosowych 

jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. 

Procedury poleceń głosowych: 

1. Istnieją dwa sposoby przejścia do trybu poleceń głosowych. 

Najprostszym sposobem jest jednoczesne naciśnięcie przycisku 

środkowego i przycisku (-). Innym sposobem jest powiedzenie 

„Hello Sena” w trybie czuwania. 

2. Wybierz polecenie głosowe z poniższych: 
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Uwaga: 

1. Działanie funkcji poleceń głosowych uzależnione jest od warunków 

otoczenia, np. prędkość jazdy, typ kasku i otaczającego hałasu. Dla 

poprawy jakości tej funkcji, zredukuj szum wiatru słyszalny w mikrofonie 

przez użycie dużej gąbki tłumiącej mikrofon i zamknięcie osłony kasku. 

2. Aby aktywować polecenie głosowe, gdy funkcje nie są w stanie 

czuwania, naciśnij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk (-). 
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Status trybu pracy Funkcja Polecenie głosowe 

 
 
 

 
Stan czuwania 
/ Interkom 

Rozpoczęcie i zakończenie 
rozmowy przez interkom 

“Intercom 

[one, two, … , nine]” 

Zakończenie wszystkich 
rozmów przez interkom 

“End intercom” 

Połącz z ostatnim interkomem 
“Last intercom” 

Grupowy interkom 
“Group intercom” 

Parowanie interkomu 
“Pairing intercom” 

Zakończ działania 
“Cancel” 

 
 
 
 

 
Stan czuwania 

/Muzyka/ Radio 

FM 

Graj/zapauzuj muzykę 
“Music” or “Stereo” 

Włącz/wyłącz radio FM 
“FM radio” 

Sprawdź baterię 
“Check battery” 

Szybkie wybieranie 
ostatniego połączenia 

“Speed dial 

[one, two, three]” 

Wybierz ponownie ostatnie 
połączenie 

“Redial” 

Pomoc poleceń głosowych 
“What can I say?” 

Wybieranie połączonych 
urządzeń 

“Connected 

devices” 

Menu konfiguracji 
“Configuration” 

 

Status trybu pracy Funkcja Polecenie głosowe 

 

 
Muzyka / Radio FM 

Następny utwór 
(muzyka) / następna 
zapisana stacja (radio FM) 

 

“Next” 

Poprzedni utwór 
(muzyka) / poprzednia 
zapisana stacja (radio FM) 

 

“Previous” 

Zatrzym muzykę / Radio FM 
“Stop” 
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14 PRIORYTETYZACJA FUNKCJI 

 
Zestaw słuchawkowy przyznaje priorytety w następującej kolejności: 

15 KONFIGURACJA  

 
15.1 Ustawienia konfiguracyjne zestawu słuchawkowego 

(najwyższy) 

 
 
 
 
 

(najniższy) 

Telefon komórkowy 

Tryb funkcji głosowych 

Interkom 

Udostępnianie muzyki Bluetooth 

stereo Radio FM 

Muzyka Bluetooth stereo 

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 polecenie, dotykając środkowego przycisku. 

Działanie funkcji o najniższym priorytecie zostaje zakończone przez 
funkcje o wyższym priorytecie. Dla przykładu, muzyka stereo zostanie 
zatrzymana przez rozmowę przez interkom. 
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15.1.1 Skasowanie wszystkich sparowanych urządzeń 

Usuwanie wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth SMART HJC 20B. 

15.1.2 Parowanie urządzenia zdalnego 

Możesz zdalnie sterować zestawem słuchawkowym za pomocą 

urządzeń Sena Remote Control (sprzedawane oddzielnie). 

1. Włącz zestaw słuchawkowy i urządzenie zdalnego sterowania. 

2. Wykonaj parowanie urządzenia zdalnego. 
3. Wejdź w tryb parowania w urządzeniu zdalnego sterowania. 

Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z urządzeniem 

zdalnego sterowania w trybie parowania. 
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Menu konfiguracji Naciśnięcie środkowego 
przycisku 

Phone Pairing - parowanie z telefonem 
Brak 

Second Mobile Phone Pairing - 
parowanie z drugim telefonem komórkowym 

Brak 

GPS Pairing - parowanie z GPS 
Brak 

Phone  Selective  Pairing - 
parowanie selektywne z 
telefonem 

Brak 

Media Selective Pairing - 
parowanie selektywne z 
mediami 

Brak 

Delete All Pairings - 
skasuj wszystkie sparowane urządzenia 

Wykonaj 

Remote Control Pairing - 
parowanie urządzenia 
zdalnego 

Wykonaj 

Universal Intercom Pairing - 
parowanie interkomu uniwersalnego 

Wykonaj 

Factory Reset - przywróć ustawienia 
fabryczne 

Wykonaj 

Exit Configuration - wyjdź z konfiguracji 
Wykonaj 
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15.2 Ustawienia konfiguracyjne oprogramowania 

Możesz zmienić ustawienia zestawu słuchawkowego za 
pośrednictwem Menadżera SMART HJC lub aplikacji  
SMART HJC BT. 

15.2.1 Sped dial - szybkie wybieranie 

Przypisz numery telefonów do szybkiego wybierania, aby szybko 

nawiązać połączenie. 

15.2.2 Audio Boost - wzmocnienie audio (Domyślnie: wyłączone) 

Wyłączenie wzmocnienia dźwięku zmniejsza ogólną głośność 

maksymalną, ale zapewnia bardziej zrównoważony dźwięk. 

15.2.3 Smart Volume Control - inteligentna regulacja 
głośności (Domyślnie: wyłączone) 

15.2.4 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 przycisku 

środkowego, aby odebrać połączenie przychodzące. 

15.2.5 Interkom HD (Domyślnie: włączone) 

HD poprawia jakość dźwięku dwukierunkowego interkomu z jakości 

normalnej do jakości HD. Interkom HD zostanie tymczasowo 

wyłączony po połączeniu z interkomem wielokierunkowym. Jeśli 
Inteligentna regulacja głośności automatycznie zmienia poziom głośności funkcja ta jest wyłączona, dźwięk z dwukierunkowego interkomu 
głośnika w oparciu o poziom hałasu otoczenia. Gdy jest wyłączona,  zmieni się na normalną jakość. 
głośność jest sterowana ręcznie. Możesz włączyć regulację poziomu, 

ustawiając czułość na niską, średnią lub wysoką. Inteligentna regulacja 15.2.6 Audio Multitasking™ (Domyślnie: włączone) 

głośności reaguje na ciche odgłosy otoczenia podczas zwiększania  Audio Multitasking umożliwia prowadzenie rozmowy przez interkom przy 
poziomu czułości. 
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jednoczesnym słuchaniu muzyki, radia FM lub instrukcji GPS. 

Nałożony dźwięk jest odtwarzany w tle ze zmniejszoną głośnością 

podczas rozmowy przez interkom i powraca do normalnej głośności po  

zakończeniu rozmowy. Funkcję Audio Multitasking można skonfigurować 

za pomocą opcji Intercom-Audio Overlay Sensitivity (czułość 

nakładania audio w interkomie) i Audio Overlay Volume Management 

(zarządzanie głośnością muzyki w tle). 
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Uwaga: 

Jeśli Twój głos nie jest głośniejszy niż czułość wybranego poziomu, 

nałożony dźwięk nie zostanie obniżony. 

15.2.7 Intercom-Audio Overlay Sensitivity - czułość nakładania 

audio w interkomie (Domyślnie: 6) 

Głośność muzyki, radia FM i GPS zostanie obniżona, aby mogły one 

zostać odtwarzane w tle w trakcie rozmowy przez interkom, podczas 

odgrywania nałożonego audio. Możesz dostosować czułość 

interkomu, aby aktywować ten tryb audio w tle. 

Poziom 1. ma najniższą czułość, a poziom 10. ma najwyższą. 
 

 

15.2.8 Audio Overlay Volume Management - 

zarządzanie głośnością muzyki w tle (Domyślnie: wyłączone) 

Głośność muzyki, radia FM i nałożonego dźwięku GPS zmniejsza się  

podczas rozmowy przez interkom. Jeśli włączone jest zarządzanie 

głośnością muzyki w tle, poziom głośności nałożonego dźwięku nie 

zostanie zmniejszony podczas rozmowy przez interkom. 

15.2.9 Ośmiokierunkowy interkom (Domyślnie: wyłączone) 

Wyłączenie ośmiokierunkowego interkomu optymalizuje działanie 

interkomu dla małej grupy do czterech uczestników. Włączenie 

ośmiokierunkowego interkomu optymalizuje działanie interkomu dla 

większej grupy do ośmiu uczestników. 

15.2.10 Voice Prompts - komendy głosowe (Domyślnie: włączone) 

Możesz wyłączyć komendy głosowe za pomocą ustawień konfiguracyjnych 

oprogramowania, ale poniższe komendy pozostaną zawsze aktywne: 
 

• menu ustawień konfiguracyjnych zestawu słuchawkowego, wskaźnik 

poziomu baterii, szybkie wybieranie, funkcje radia FM. 

15.2.11 Ustawienia RDS AF (Domyślnie: wyłączone) 

Ustawienia Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF) 

pozwala odbiornikowi przełączyć się na inną częstotliwość, jeśli 

pierwszy sygnał będzie słaby. Kiedy RDS AF będzie aktywne, 

możliwe będzie użycie radiostacji posiadającej więcej niż jedną 

częstotliwość. 

15.2.12 Przewodnik po stacjach FM (Domyślnie: włączone) 

Kiedy przewodnik po stacjach jest włączony, częstotliwość stacji FM 

jest podawana w komendach głosowych podczas wybierania 

zapamiętanej stacji. Kiedy przewodnik po stacjach FM jest wyłączony, 

informacja o częstotliwości zapamiętanych stacji radiowych nie 

zostanie podana. 

15.2.13 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. 35 
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15.2.14 Advanced Noise Control™ - redukcja szumów 

otoczenia (Domyślnie: włączone) 

Włączona funkcja Advanced Noise Control redukuje szumy otoczenia 

podczas rozmowy przez interkom. Kiedy jest wyłączona, szum 

otoczenia miesza się z Twoim głosem podczas rozmowy. 

15.2.15 Voice Command Setting - ustawienia komend 

głosowych (Domyślnie: włączone) 

Gdy funkcja poleceń głosowych jest włączona, możesz wydać 

polecenie głosowe, dzięki czemu zestaw słuchawkowy będzie 

obsługiwał określone operacje całkowicie bez użycia rąk. Jeśli 

sterowanie głosowe jest wyłączone, wszystkie funkcje należy 

obsługiwać za pomocą przycisków na zestawie słuchawkowym. 

15.2.16 White LED Always On - zawsze święcąca biała dioda 

LED (Domyślnie: wyłączone) 

Kiedy włączona jest funkcja White LED Always On, dioda Led 

sygnalizująca status będzie nieprzerwanie świecić na biało. 

16 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. 
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Uwaga: 

Włączenie funkcji „White LED Always On” na zestawie słuchawkowym 

przyspiesza zużycie baterii. 

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

 
17.1 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. 

17.2 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 
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Uwaga: 

Reset urządzenia nie przywróci ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego. 
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