SHARKTOOTH® PRIME
Kompatibilita: Interkom SHARKTOOTH® PRIME je možné instalovat do všech modelů přileb SHARK
(jet, integrální a výklopné) označených symbolem "SHARKTOOTH® Ready "
• univerzální interkom (možnost připojení se všemi univerzálními interkomy jiných výrobců)
• 2‐letá záruka

S interkomem SHARKTOOTH® PRIME můžete poslouchat stereo hudbu, hlas navigace GPS,
telefonovat nebo mluvit se spolujezdcem.
Specifikace (main features)










Bluetooth 3.0 s podporou protokolů: náhlavní souprava (headset profile), hands free profil
(HFP), bezdrátový přenos stereo hudby(A2DP), ovládání reprodukce hudby(AVRCP)
Výkon: 2.5mW
Interkom řidič‐spolujezdec
příjem hovorů a volání z mobilního telefonu
poslech stereo hudby a dálkové ovládání přehrávání (A2DP)
lithiová baterie, až 8 hodin hovoru (nebo
doba nabíjení: přibližně 2hod
vodotěsné pouzdro
DSP – redukce nežádoucího šumu

Popis zařízení
SHARKTOOTH® PRIME je systém pro komunikaci složený z Bluetooth pouzdra s integrovanou
baterií(A) pro umístění uvnitř přilby Shark, dvou odnímatelných reproduktorů 32mm(B‐C), mikrofonu
na ohebném ramínku(D), mikroUSB nabíjecího konektoru a dvoutlačítkového ovládání, umístěného
na vnější straně přilby.
Základní funkce
SHARKTOOTH® PRIME je interkom s obousměrnou komunikací řidič‐spolujezdec s maximální
vzdáleností 20 metrů (s ohledem na vnější prostředí). Navíc lze poslouchat stereo hudbu, navigační
pokyny GPS nebo telefonovat.
Příchozí volání komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem (interkom) nebo hlas navigace GPS přeruší.
Po ukončení telefonního hovoru se interkom nebo navigační pokyny GPS automaticky obnoví.
Při zahájení komunikace (interkomu) se poslech hudby pozastaví. Automaticky se obnoví po ukončení
komunikace.
Příchozí volání pozastaví poslech hudby, který se automaticky obnoví po ukončení hovoru.
UPOZORNĚNÍ: SHARKTOOTH® PRIME automaticky reaguje na příchozí volání po 8 sekundách. Tuto
funkci můžete deaktivovat a přijmout hovor stiskem tlačítka VOL+.

Základní funkce
Zapnutí

současný stisk tlačítek Vol+ a Vol‐ na 1sek.(hlasová výzva „Power on“ a battery
status“)

Vypnutí

současný stisk tlačítek Vol+ a Vol‐ na 1sek.(hlasová výzva „Power off“)

Hlasitost

stisk tlačítka Vol+ nebo Vol‐ na 1sek.(nebo držet stisknuté)

Párování telefonu(navigace GPS) s jednotkou SHARKTOOTH® PRIME
Začněte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME
Jednotka je vypnutá. Tlačítko Vol+ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká.
Hlasová výzva „Pairing“ na začátku,“Pairing succesfull“ po dokončení párování.

Párování na Bluetooth zařízení(telefon/navigace GPS)
Na párovaném přístroji (telefonu/GPS) zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte a zvolte jednotku
„Sharktooth Prime“. Zadejte PIN „0000“(pokud je vyžadován).

Jak používat telefon
příjem hovoru

krátce stiskněte tlačítko Vol+ při vyzvánění

ukončení hovoru

krátce stiskněte tlačítko Vol+

odmítnutí hovoru

stiskněte tlačítko Vol+ po dobu 3sek. během zvonění

hlasové vytáčení

stiskněte tlačítko Vol+ po dobu 3sek.

opakované vytáčení

dvojklik tlačítka Vol+(hlasová výzva „redial“)

ukončení opak.vytáčení

dvojklik tlačítka Vol+

automatický příjem hovoru

výchozí nastavení Sharktooth Prime automaticky reaguje na příchozí
volání po 8sek.

Jak přehrávat hudbu
play/pause

krátce stiskněte tlačítko Vol+

FWD posun vpřed

dvojklik tlačítka Vol+

RWD posun zpět

dvojklik tlačítka Vol‐

Párování s další jednotkou SHARKTOOTH® PRIME
Začněte párování na obou jednotkách Sharktooth Prime.
Jednotka je zapnutá. Tlačítko Vol‐ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká.
Uslyšíte hlasovou výzvu „Pairing“ na začátku párování. Po dokončení párování uslyšíte hlasovou
výzvu „Pairing succesfull“.

Jak používat interkom
zapnutí/vypnutí

krátkým stiskem tlačítka Vol‐

Párování interkomu jiného výrobce
Párování jednotky Sharktooth Prime s interkomem jiné značky je možné pouze v případě, že zařízení
podporuje funkci „univerzální interkom“. Sharktooth Prime používá ke spojení s jiným zařízením
pomocí „univerzálního interkomu“ stejný způsob párování jako s telefonem.
Spusťte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME jako s telefonem
Jednotka je vypnutá. Tlačítko Vol+ stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká.

Začněte párování interkomu jiného výrobce
Postupujte podle návodu párování „univerzální interkom“ uvedené výrobcem.

Jak používat univerzální interkom
zapnutí interkomu/vypnutí interkomu

dvojklik tlačítka Vol‐ / krátký stisk tlačítka Vol+

UPOZORNĚNÍ: je třeba 2x opakovat příkaz zapnutí interkomu. Až uslyšíte hlasovou výzvu
„connected“ , opakujte dvojklik tlačítka Vol‐

Speciální funkce
resetování všech párování

Zařízení je vypnuté. Stiskněte současně tlačítka Vol+ a Vol‐ na 7sek.
Modrá LED se rozsvítí po dobu 3sek.

zapnutí automat.příjmu tel.

stiskněte tlačítko Vol‐ na dobu 7sek. Uslyšíte hlasovou výzvu „Enable“

vypnutí automat.příjmu tel.

stiskněte tlačítko Vol‐ na dobu 7sek. Slyšíte hlasovou výzvu „Disable“

Hlasová výzva/zvuková znamení/LED indikace
akce

výzva

zvukové znamení

zapnutí zařízení

Power on+battery status

trvale bliká modrá

vypnutí zařízení

Power off

3x blikne červená

při párování

Pairing

ukončení párování

Pairing succesfull

střídavě bliká modrá/červená

příjem hovoru

1 pípnutí

ukončení hovoru

1 pípnutí

odmítnutí hovoru

2 pípnutí

hlasový příkaz

2 pípnutí

opakované volání

LED indikace

Redial

Play/Pause

1 pípnutí

FWD

1 pípnutí

RWD

1 pípnutí

zapnutí interkomu

1 pípnutí

vypnutí interkomu

2 pípnutí

nabíjení

trvale bliká červená

plné nabití

trvale svítí červená

zapnutí automat.příjmu

„Enable“ (aktivní)

vypnutí automat.příjmu

„Disable“(nečinný)

