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Uživatelský manuál – CZ 

IN 3884 Bezdrátový komunikační systém pro motorkáře inSPORTline  

(O-com) 
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Obsah balení 
1. Držák s upevňovacími šrouby 
2. Vnější část držáku 
3. Sluchátka s mikrofonem 
4. Šroubovák 
5. Headset (Vlastní přístroj) 
6. Nabíječka 
7. Velcro (suchý zip) 
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Popis 

OcomSystem je systém umožňující motorkářům spolehlivou bezdrátovou komunikaci prostřednictvím 
technologie Bluetooth, tudíž je potřeba mít touto technologií vybaven i mobilní telefon.  Tento systém lze 
přimontovat na jakoukoliv motocyklistickou helmu. 
 

 
 
1. Headset je schopen komunikovat prostřednictvím Bluetooth s mobilním telefonem do vzdálenosti 10 m. 

Systém umožňuje motorkářům mezi sebou komunikovat do vzdálenosti 500 m, aniž by byli nuceni použít 
mobilní telefon (interní komunikace). 

2. Maximální délka hovoru prostřednictvím telefonu je 4 hodiny. 
3. V pohotovostním režimu může být přístroj zapnut až 70 hodin. 
4. Systém umožňuje volání, příjímání, odmítání a ukončení hovorů. 
5. Lze nastavit automatické příjímání hovorů prostřednictvím mobilního telefonu. 
6. Lze vytočit poslední volané číslo. 
7. Podporuje zvukový přenos. 
8. Umožňuje poslech hudby prostřednictvím A2DP nebo GPS. 
9. Hudba se ovládá prostřednictvím AVRCP: dopředu, dozadu, přehrát, pozastavit. 
10. Systém automaticky přepíná mezi voláním prostřednictvím telefonu, interní komunikací a poslechem hudby. 
11. DSP- systém pro minimalizování ozvěn a potlačení hluku zaručuje vysokou kvalitu hovoru. 
12. Panel s tlačítky je vodotěsný a odolný proti slunečnímu záření, tím je zaručena jeho dlouhá životnost. 
 

Multifunkční tlačítko 

Power/Intercom 

Nabíječka a zdířka pro sluchátka 
 

Konektor 

Mikrofon 

Sluchátka 
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Připevnění držáku k helmě 

 
1. Pomocí přiloženého šroubováku povolte šrouby držáku a nasuňte na skořepinu přilby (Obr. 1). 

 
Obrázek 1 
 
2. Ujistěte se, že jste připevnili držák pod vycpávku helmy. 
3. Umístěte držák v nejvhodnějším místě. 
4. Utáhněte šrouby držáku pro pevnou fixaci. (Obr. 2) 

 
Obrázek 2 
 

Připevnění komunikačního systému Ocom 

 
1. Vlastní přístroj (OcomSystem-Headset) vsuňte do vnější části držáku. 

Ujistěte se, že je přístroj dobře připevněn (Obr. 3). 
2. Nyní se soustřeďte na připevnění sluchátek a mikrofonu do vnitřní 

části helmy. Najděte nejlepší místo pro připevnění suchého zipu, na 
kterém budou sluchátka upevněna. Suchý zip by měl být umístěn ve 
výšce uší, proto bude potřeba několikrát helmu vyzkoušet pro nalezení 
optimální pozice. Jakmile najdete vhodné místo, sejměte ochranný 
pásek a nalepte suchý zip. 

3. Následně připevněte sluchátka s mikrofonem k suchému zipu. 
Rameno mikrofonu nastavte tak, aby byl mikrofon přímo před Vašimi 
ústy. Rameno je ohebné a lze jej snadno přizpůsobit tak, aby jeho 
umístění vyhovovalo právě Vám.  Pro případ, že má Vaše helma 
odnímatelné vnitřní vycpávky, doporučujeme umístit sluchátka 
s mikrofonem pod vycpávky (Obr. 4). 

4. Ujistěte se, že je držák ve správné pozici a vsuňte headset do drážky 
držáku. Zasunovat přístroj je možné pouze směrem shora dolů. 

5. Zajistěte, aby byl kabel schován uvnitř helmy. Z helmy by mělo 
vyčnívat pouze pár centimetrů volného kabelu. 

 

Rychlé odstranění headsetu 

 
Chcete-li odstranit vlastní přístroj, postupujte podle obrázku - stiskněte 
uzávěrky a vysuňte přístroj směrem nahoru (Obr. 5). 
 
 

Obrázek 3 

Obrázek 4 

Obrázek 5 
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Dobíjení headsetu 

Poznámka: V různých zemích se mohou používat různé typy adaptérů.  
 
Než začnete komunikační systém používat, dobijte jej pomocí přiložené 
nabíječky. Ujistěte se, že před prvním použitím je baterie plně nabita. Systém 
můžete dobíjet připojením k USB zdířce Vašeho počítače prostřednictvím 
přiloženého kabelu a při cestování lze použít síťový adaptér, který je rovněž 
součástí balení (Obr. 6). Dobíjecí kabel připojíte k headsetu pomocí 
konektoru mini USB a k počítači prostřednictvím konektoru USB (typ A) 
nebo k síti pomocí adaptéru. Dbejte, aby byly přípojky řádně zastrčeny do zdířek.  

1. Zapojte nabíjecí kabel do malé zdířky headsetu (mini USB), dobíjet můžete připojením k počítači nebo 
k síti. 

2. Během nabíjení svítí na headsetu červená kontrolka LED. Po ukončení nabíjení kontrolka zhasne. 
Obvyklá doba napájení je 4 hodiny, nabíjí-li se zcela vybitá baterie. 

Poznámka: Jestliže není přístroj používán měsíc nebo ještě déle, doporučujeme přesto alespoň jednou měsíčně 
dobít baterii. Zabráníte tím poškození baterie. (Na poškození baterie způsobená nesprávným dobíjením se záruka 
nevztahuje). 
 

Zapínání a vypínání 

Zapínání 
Je-li systém vypnutý, stiskněte tlačítko „power/intercom“ a držte jej po dobu 3 sekund, dokud se neozve zvuková 
signalizace. Poté modrý displej LED 3x zabliká a zůstane podsvícen. 
 
Vypnutí 
Pro vypnutí systému stiskněte tlačítko „power/intercom“ a držte jej po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte 
zvukovou signalizaci. 
 

Spárování s mobilním telefonem přes bluetooth 

 
1. Je důležité, aby vzdálenost mezi mobilním telefonem a komunikačním systémem Ocom byla nejvýše 1 

metr. 
2. Ujistěte se, že  je systém Ocom vypnut. 
3. Stiskněte tlačítko „power/intercom“ a držte jej po dobu 8 sekund, dokud neuslyšíte dvakrát opakující se 

zvukovou signalizaci. Displej LED začne blikat střídavě červeně a modře.  
4. Aktivujte funkci bluetooth a vyhledejte headset přes mobilní telefon pomocí instrukcí v telefonu. 
5. Mobilní telefon spárujte se zařízením „O-COM“. Po zadání hesla 0000 přestane displej blikat a zůstane 

modře podsvícen, přitom se také ozve zvuková signalizace. Prostřednictvím připojeného mobilního 
telefonu si můžete přehrávat hudbu, přičemž tlačítkem na headsetu můžete ovládat přehrávač 
v mobilním telefonu. 

 

Spárování s jiným systémem Ocom 

1. Umístěte systémy Ocom do vzdáleností nejvýše 1 metru. 
2. Ujistěte se, že jsou oba systémy vypnuty. 
3. Stiskněte současně tlačítka  „power/intercom“ na obou headsetech a držte je (jej?) po dobu 8 vteřin pro 

spuštění režimu párování (displej LED začne střídavě blikat modře a červeně). Stiskněte tlačítko 
„power/intercom“ na jednom z přístrojů, který následně zahájí vyhledávání dalšího přístroje pro 
párování. 

4. Jakmile dojde ke spárování přístrojů, přestanou displeje blikat a zůstanou modře podsvíceny, také ozve 
se zvuková signalizace. 

 

Zahájení hovorů mezi přístroji připojenými přes bluetooth 

Stiskněte tlačítko „power/intercom“ na jednom ze zapnutých párovaných přístrojů. Po navázání spojení, které 
umožňuje interní komunikaci, se ozve vyzváněcí tón znamenající zahájení komunikace. 
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Vypínání hovorů mezi přístroji připojenými přes bluetooth 

Pro ukončení hovoru stiskněte krátce tlačítko „power/intercom“. 
Poznámka: 

1. Je-li headset připojen k mobilnímu telefonu, dojde k přerušení interní komunikace a příjmu příchozího 
hovoru. Interní komunikace se opět zapne po ukončení hovoru. 

2. Dodržujte doporučenou vzdálenost pro komunikaci. 
3. Po ukončení telefonního hovoru se přístroj přepne po 8 vteřinách do režimu interní komunikace. 

 

Příjímání telefonních hovorů 

Stisknutím multi-funkčního tlačítka můžete přijímat hovory přes mobilní telefon. 
 

Automatické přijímání telefonních hovorů 

Bezdrátový komunikační systém Intercom je vybaven funkcí, která umožňuje automatické přijímání hovorů. 
Pokud mobilní telefon vyzvání po dobu 8 vteřin (přepnutí do hlasové schránky po uplynutí 16-ti vteřinového 
časového limitu), headset hovor příjme automaticky. 
 

Odmítnutí telefonního hovoru 

V případě příchozího hovoru uslyšíte vyzvánění. Hovor odmítnete, pokud přidržíte multifunkční tlačítko po dobu 
2 vteřin do doby, než dojde ke zvukové signalizaci. 
 

Ukončení telefonního hovoru 

Hovor můžete ukončit stisknutím multifunkčního tlačítka nebo běžně mobilním telefonem. 
 

Vytočení posledního volaného čísla 

Stiskněte multifunkční tlačítko a držte jej po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte zvukovou signalizaci. Zařízení pak 
vytočí poslední volané číslo. 
 

Přepnutí zvuku zpět na mobilní telefon 

Během hovoru přes headset stiskněte multifunkční tlačítko a držte jej po dobu 2 sekund. 
 

Přepnutí zvuku z mobilního telefonu na headset 

Během volání přes mobilní telefon stiskněte multifunkční tlačítko na zapnutém headsetu a držte jej po dobu 2 
sekund než dojde k přepnutí zvuku na headset. 
 

Přepnutí na mobilní telefon 

Chcete-li během interní komunikace přepnout jeden z přístrojů na mobilní telefon, stiskněte krátce tlačítko 
„power/intercom“. Přepnutí je doprovázeno zvukovým signálem. 
 

Ovládání hudby 

Stisknutím multifunkčního tlačítka přehrávání hudby spustíte nebo pozastavíte.  
 
Přetočení hudby směrem dopředu 
Stisknutím a otočením otočného tlačítka ve směru hodinových ručiček přetočíte skladbu vpřed nebo přepnete na 
další skladbu. 
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Přetočení hudby směrem dozadu 
Stisknutím a otočením otočného tlačítka v protisměru hodinových ručiček přetočíte skladbu směrem dozadu  
nebo spustíte některou z předcházejících skladeb. 
 

Ovládání hlasitosti 

Při regulaci hlasitosti headsetu jej mějte zapnutý. Hlasitost zesílíte nebo zeslabíte pomocí otočného tlačítka. 
Nastavení maximální a minimální hlasitosti je doprovázeno zvukovou signalizací. 
 

 

Automatické přepnutí režimu 

Během poslechu hudby nebo interní komunikace se přístroj automaticky přepne do režimu volání přes mobilní 
telefon v případě příchozího hovoru. Po ukončení telefonního spojení se headset přepne zpět do předcházejícího 
režimu. 
 
Stisknutím tlačítka „power/intercom“ pozastavíte hudební přenos a přepnete přístroj do režimu interní 
komunikace. Stisknete-li tlačítko „power/intercom“ během interní komunikace, spustí se režim přehrávání 
hudby. 
Poznámka: Časová prodleva při přepínání režimů je zhruba 5 vteřin. 
 

Komunikace 3 přístrojů 

1. Před zahájením interní komunikace stiskněte tlačítko „power/intercom“ a držte jej po dobu 3 vteřin, 
dokud nedojde ke zvukové signalizaci. Dojde tím k vymázání paměti přístroje. 

2. Chceme navázat komunikaci mezi 3 komunikačními systémy A, B, C. Párujeme přístroje A-B (A 
navazuje spojení), A-C (A navazuje spojení), B-C (B navazuje spojení). Takto spárované přístroje 
nebudou reagovat na žádné jiné systémy. 

 
Je-li zahájena komunikace mezi přístroji A a B, stiskněte tlačítko pro interní komunikaci na přístroji C. Headset 
B následovně zvukově signalizuje požadavek ke spojení. Jestliže stisknete tlačítko na přístroji C dvakrát, headset 
A bude zvukově signalizovat požadavek ke spojení. 
 
Je-li zahájena komunikace mezi přístroji A a C, stiskněte tlačítko pro interní komunikaci na přístroji B. Headset 
C následovně zvukově signalizuje požadavek ke spojení. Jestliže stisknete tlačítko na přístroji B dvakrát, headset 
A bude zvukově signalizovat požadavek ke spojení. 
 
Je-li zahájena komunikace mezi přístroji B a C, stiskněte tlačítko pro interní komunikaci na přístroji A. Headset 
C následovně zvukově signalizuje požadavek ke spojení. Jestliže stisknete tlačítko na přístroji A dvakrát, headset 
B bude zvukově signalizovat požadavek ke spojení. 
 

Multifunkční tlačítko 

Zesílení hlasitosti Zeslabení hlasitosti 
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3. Dojde-li k úspěšnému spárování přístrojů A-B, A-C, B-C, ale komunikace nenastala: 
 

Stiskněte tlačítko na přístroji B jednou a připojte se k přístroji C. Zahájíte komunikaci s přístrojem C. 
Stiskněte tlačítko na přístroji B dvakrát a připojte se k přístroji A. Zahájíte komunikaci mezi systémy A 
a B. 
 
Stiskněte tlačítko na přístroji A jednou a připojte se k přístroji C. Zahájíte komunikaci s přístrojem C. 
Stiskněte tlačítko na přístroji A dvakrát a připojte se k přístroji B. Zahájíte komunikaci mezi systémy A 
a B. 
 
Stiskněte tlačítko na přístroji C jednou a připojte se k přístroji B. Zahájíte komunikaci s přístrojem C. 
Stiskněte tlačítko na přístroji C dvakrát a připojte se k přístroji A. Zahájíte komunikaci mezi systémy A 
a C. 

 
Poznámka: Jestliže se nedaří přístroje spárovat, vypněte je a postupujte následujícím způsobem: 
 

1. Zapněte přístroj do pohotovostního režimu (displej LED bliká modře). 
2. Stiskněte tlačítko „turn on/off“ a držte jej po dobu 3-5 vteřin, dokud neuslyšíte dvakrát se opakující 

zvukovou signalizaci. Může dojít k vymazání paměti přístroje. 
3. Vypněte přístroj. 
4. Zapněte přístroj a pokuste se jej nyní spárovat. 

 

 
 
(Platné v zemích Evropské Unie s platnými zákony o recyklaci) 
 
Tento symbol označuje, že je nutno se výrobku zbavit odpovídajícím způsobem. Nevyhazujte jej spolu s 
ostatním domácím odpadem, mohlo by dojít ke znečištění životního prostředí nebo k poškození zdraví. Použitý 
materiál lze recyklovat. 
Běžní uživatelé se o likvidaci odpadu mohou poradit s prodejcem nebo s jinou povolanou osobou. 
Obchodníci se mohou o likvidaci odpadu poradit s jejich dodavatelem nebo si přečíst obchodní podmínky. 
S výrobkem nelze zacházet jako s běžným odpadem. 
 

 
Výrobku byl udělen certifikát CE v souladu s nařízenými normami R & TTE (1999/5/EC). Roleff Motorrad-
Mode GmbH je zodpovědná za to., že je tento výrobek v souladu se směrnicí 1999/5/EC.  Uživatel nesmí 
provádět úpravy přístroje, které nejsou schváleny firmou Roleff Motorrad-Mode GmbH. Ochranná známka 
Bluetooth® je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
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Záruční podmínky, reklamace 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 
Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 
„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
 „Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  
Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  
 
 

Záruční podmínky 
Záruční doba 
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 
Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k 
obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 
 
Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 
zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží 
nesprávnou údržbou 
mechanickým poškozením 
opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části,  atd.) 
neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
neodbornými zásahy 
nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  
 
 
Reklamační řád  
 
Postup při reklamaci vady zboží  
 
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 
Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  
Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v 
souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  
Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  
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V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  
Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  
 
 

 
 
Datum prodeje:                                                        Razítko a podpis prodejce: 
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Užívateľský návod – SK 

IN 3884 Bezdrôtový komunikačný systém pre motorkárov inSPORTline  

(O-com) 
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Obsah balenia : slúchadlá, klipsňa a skrutky, skrutkovač, cestovná nabíjačka, podložka 
 

 

 

 

Popis výrobku 
 

 
O-COM je Bluetooth komunikačný systém navrhnutý pre motorkárov a cestujúcich, ktorý požadujú čistú a 
spoľahlivú bezdrôtovú komunikáciu počas jazdy. Táto komunikačná sada je kompatibilná s Bluetooth 
mobilnými telefónmi a môže byť použitá na ktorýkoľvek typ motorkárskej helmy. 
 

 

1. Multifunkčné tlačidlo (MFB) 
2. Zapínanie komunikačného systému 
3. Nabíjačka a zásuvka pre slúchadlá  
4. Prípojka slúchadiel 
5. Mikrofón  
6. Reproduktor  
V ponuke máme niekoľko rozličných farieb krytiek z ktorých si môžete vybrať. Pozrite si nasledujúci 

obrázok ako sa vymieňa krytka.  
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Hlavné funkcie 

  

(1) Bezdrôtová sada pre Bluetooth umožňuje napojenie na mobilný telefón do vzdialenosti 10 metrov.  
Pre spojenie motorky s inou motorkou pre jazdcov a spolujazdcov na dvoch rozličných motorkách až do 
500 metrov. 
Pri napojení na mobilný telefón výdrž až do 10 hodín hovorového času. 
Výdrž v pohotovostnom režime až do 300 hodín. 

(2) Volanie, odpovedanie hovoru, odmietnutie hovoru a ukončenie hovoru. 
(3) Automatické prijatie hovoru z mobilného telefónu. 

 (4) Vytočenie posledného čísla. 
(5) Podpora prenosu zvuku. 
(6) Užívanie si hudby z mobilného telefónu cez A2DP alebo pripojeného GPS 
(7) Kontrola hudby z mobilného telefónu cez AVRCP: pretáčanie, zapnutie pauza  
(8) Automatické prepnutie medzi Bluetooth mob.telefónom, komunikačným systémom a   
   stereo hudbou. 

 (9) S DSP echo zrušením a technológiou potlačovania hluku, kryštálovo čistá kvalita 
    zvuku je garantovaná aj pri vysokej rýchlosti. 
(10) Tlačidlový panel je vodoodolný a odolný voči slnečnému žiareniu, nakoľko je povrch 
     trvácny. 
 

 

Použitie klipsne pre sklo s uzamykateľnou svorkou 
 
1.  Použite priložený skrutkovač, odskrutkujte skrutky klipsne tak, aby ste túto mohli posunúť na jednu alebo 
druhú stranu krytky helmy.  
2.  Presvedčte sa, že dáte klipsňu až pod výplň helmy. 
3.  Nastavte klipsňu do najlepšej pozície pre vašu helmu. 
4.  Pritiahnite skrutky tak, aby klipsňa držala  
pevne na mieste. 
 
Poznámka: V prípade, že je krytka helmy  
príliš hrubá, použite medzník (dodaný), ktorý  
bude možno potrebné vložiť medzi 2 časti  
klipsne, tak ako je to zobrazené na obrázku  
vpravo. 
Použite dodatočné dlhšie skrutky (dodané)  
pre tieto účely. 
 

 

 

 

 

Montáž intertelefónu 
Vezmite svoju O-COM sadu a vsuňte ju dole do zárezov klipsne. 
Presvedčte sa, že táto správne zapadne a bude upevnená na mieste, 
tak, že sa ju pokúsite  vytiahnuť smerom nahor.  

Teraz potrebujete pripojiť reproduktor a mikrofón do vnútra 
helmy. Vezmite Velcro podložku ku ktorej je pripnutý 
reproduktor, a skúste čo najlepšiu pozíciu pre upevnenie. Velcro 
podložka by mala byť pripnutá vo výške vášho ucha po stranách 
helmy. Možno bude potrebné vyskúšať si helmu  
niekoľko krát, dokiaľ nájdete optimálnu pozíciu pre upevnenie 
podložky. V prípade, že  
ste si istý ideálnou pozíciou  
podložky, odstráňte ochranný pás a aplikujte  
Velcro podložku.  
Potom zoberte mikrofón a pripevnite ho k 
Velcro podložke. Posuňte rameno mikrofónu 
dole  
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smerom tam, kde majú byť vaše ústa. Nakoľko je rameno mikrofónu flexibilné, je možné ho nastaviť pre 
maximálne pohodlnú pozíciu pred vaše ústa. Niektoré helmy majú odmontovateľné podložky, ak ich má aj 
vaša helma, odporúča sa vložiť reproduktor a mikrofón pod podložku.  

 
Presvedčte sa, aby boli spinky smerom nahor, spájali prípojku s sadovou zásuvkou. Prípojka môže byť 
vsadená iba v jednej pozícii.   

 
Zaistite kábel od sady do vnútre helmy. Vložte zvyšný kábel do helmy. Presvedčte sa, že iba zopár 
centimetrov kábla je vonku z helmy. Práve ste si úspešne namontovali intertelefón.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rýchle odstránenie intertelefónu 

 

Odstráňte O-COM 
tak, že stlačíte dole uzáver tak ako je to zobrazené, a potom vyberiete intertelefón posunutím nahor. 

 

 
 

Nabíjanie sady 

 
Adaptér AC & USB nabíjačka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Rozličné krajiny môžu mať iné typy adaptérov (110V or 220V) 
 
Pred použitím zariadenia, prosím nabite toto s priloženou nabíjačkou. Presvedčte sa, že je batéria plne nabitá 
pred prvým použitím zariadenia. K zariadeniu sme priložili USB kábel, pre možnosť nabíjania systému cez váš 
počítač, alebo ak ste na ceste alebo výlete môžete použiť Multi voltážny USB nabíjací adaptér.  
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Nabíjací kábel ma malú USB prípojku pre nabíjaciu sadu a typ-A USB prípojka, veľká USB prípojka pre počítač 
alebo AC adaptér; skontrolujte si prosím správnosť pripojenia pre USB prípojku a zásuvku.  
1) Vložte USB prípojku nabíjacieho kábla do malej USB zásuvky sady, alebo môžete túto nabíjať aj cez 

počítač alebo AC adaptér. 
2) Počas nabíjania zasvieti červené LED svetlo, keď bude nabíjanie dokončené, červené svetlo sa vypne. 

Klasické nabíjanie slabej batérie trvá približne 4 hodiny. 
 
 
Poznámka: V prípade, že nepoužijete sadu mesiac alebo dlhšie, pre ochranu Poly-Li batérie, prosím nabite 

sadu minimálne raz a mesiac. (Chyby zapríčinené nesprávnym nabíjaním nepodliehajú záruke). 
 
 
 

Zapínanie a vypínanie 
 
Zapínanie: V režime “vypnuté”, stlačte “power/intercom” tlačidlo na 3 sekundy až po zaznenie zvuku “Di”. 
ModréLED svetlo zabliká 3 krát a potom sa vráti do regulárneho podsvietenia. 
Vypínanie: V režime “zapnuté”, stlačte “power/intercom”  na  5 sekúnd, až po zaznenie zvuku” Di”, potom sa 
zariadenie vypne. 
 
 
Spárovanie k vášmu Bluetooth  
 
1: Dajte váš Bluetooth telefón s O-COM sadou k sebe do vzdialenosti  max.1 metra. 
2: Presvedčte sa, že je O-COM sada vypnutá. 
3: Stlačte zapnutie intertelefónu pod dobu 8 sekúnd, začujete zvuk ako “Du” dvakrát. Zasvieti červené a modré 
LED svetlo striedavo. 

4: Zaktivujte si funkciu Bluetooth na základe ktorej začne vyhľadávanie pre Bluetooth prístrojovú sadu na 
mobilnom telefóne, podľa inštrukcií ktoré mate k mobilnému telefónu. 

5: Zvoľte si Bluetooth na zariadení “O-COM”, a potom si navoľte spárovanie mobilného telefónu s Bluetooth 
sadou, po výzve zadajte heslo, vložte : 0000. Dve farby LED (modrá & červená) budú prevedené na regulárnu 
modrú farbu, potom sada vydá jeden krát krátke pípnutie. Váš telefón vám dá správu o správnosti pripojenia k 
sade. Audio zvuk môže byť vedený cez sadu Bluetooth a tlačidlami sady môžete kontrolovať a ovládať funkciu 
MP3 na mobilnom telefóne. 

 
 
Spárovanie k inej sade O-COM  
 
1: Dajte obe sady O-COM k sebe do maximálnej vzdialenosti jedného metra. 
2: Presvedčte sa, že sú obe sady vypnuté. 
3: Súčasne stlačte na oboch sadách zapnutie po dobu 8 sekúnd pre začatie funkcie spárovania (červené & modré 
LED svetlo bude blikať striedavo). Krátkym stlačením tlačidla pre zapnutie  jednej z dvoch sád začne táto 
automaticky vyhľadávať najbližšiu sadu Bluetooth intertelefónu pre spárovanie. 
4: Po úspešnom spárovaní, sa striedavo obe farby modrá  & červená zmenia iba na modrú. Sada bude mať zvuk 
intertelefónu, čo znamená že bolo pripojenie k druhej sade úspešné a môžete tieto začať používať. 
 
 
 

Začíname s Bluetooth hovorom cez intertelefón 
 
Začíname krátkym stlačením zapnutia jedného alebo dvoch spárovaných sád. Po úspešnom pripojení medzi 
intertelefónmi, budete počuť zvonenie intertelefónu na základe ktorého môžete začať s hovorom. 
 

 

Ukončenie Bluetooth hovoru 
 
Stačí jedno krátke stlačenie tlačidlo pre zapnutie a vypnutie sady, pre zrušenie hovoru. 
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Poznámka: 
1:V prípade, že je intertelefón v režime napojenia na mobilný telefón, sa tento v prípade hovoru na mobilný 
telefón automaticky prepne a vy môžete odpovedať na prichádzajúci hovor. Intertelefón sa po ukončení hovoru 
cez mobilný telefón automatický vráti späť do svojho režimu. 
2: Pracuje efektívne v limitovanej vzdialenosti, 
3: Potrebuje iba 5 sekúnd na prepnutie režimu z mobilného telefónu späť na Bluetooth intertelefón. 
 
 
Trojstranné intertelefónne funkcie 

 

1 V režime vypnutia intertelefónu, stlačte tlačidlo pre zapnutie po dobu 3 sekúnd až po zaznenie zvuku “dudu“, 
a potom tlačidlo pustite, moduly vyčistia pamäť intertelefónu. 
 
2 K dispozícii mate tri jednotky sád napríklad a, b, c, a-b zapína intertelefón,  a- c (a zapína intertelefón) , b-c ( b 
zapína intertelefón)  pri ich zapnutí nebude žiadna odpoveď na inú sadu. 
 
Pri A a B intertelefóne,  C stlačí raz tlačidlo zapnutia,  b sada bude počuť žiadosť o prijatie hovoru krátkym 
zvukom “du” tri krát. Ak majiteľ sady  c stlačí tlačidlo dva krát, bude počuť majiteľ sady a krátke pípnutie ako 
žiadosť pre prijatie hovoru.  
 
Počas režimu intertelefónu A a C,  B stlačí tlačidlo raz, C sada bude počuť zvuk pre prijatie hovoru ako  “du” tri 
krát, ak B stlačí tlačidlo dva krát, A sada bude počuť zvuk pre prijatie žiadosti na hovor.  
 
Ak B a C intertelefón, A stlačí tlačidlo raz, C sada bude počuť zvuk pre prichádzajúci hovor ako “du” tri krát. Ak 
stlačí tlačidlo sada B dva krát, B začuje krátke pípnutie pre žiadosť prijatia hovoru.  
 
3 Ak   a-b,  a-c, b-c  sú všetky medzi sebou spárované ale nie je počuť žiadne zvuk pri spojení: 
 
Ak stlačí B tlačidlo raz a pripojí sa k C, B a C môžu začať hovor.  
Ak stlačí B tlačidlo dva krát, a pripojí sa k A, A a B môžu začať hovor.  
 
Ak stlačí A tlačidlo raz a pripojí sa k C, A a C môžu začať hovor.  
Ak stlačí A tlačidlo dva krát, a pripojí sa k B, A a B môžu začať hovor.  
 
Ak C stlačí tlačidlo raz, a pripojí sa k B, B a C môžu začať hovor.  
Ak stlačí C tlačidlo dva krát, pripojí sa k A, môžu A a C začať hovor.  

 
 

Odpovedanie na hovor mobilného telefónu 
 
Stlačte multifunkčné tlačidlo pre odpovedanie na prichádzajúci hovor.  
 
 
Automatické zodvihnutie prichádzajúceho hovoru 
 
Bluetooth sada má funkciu pre automatické zdvihnutie prichádzajúceho hovoru z mobilného telefónu. V prípade, 
že mobilný telefón zvoní po dobu 8 sekúnd (s vlastnou verziou hlasovej schránky po dobe 16 sekúnd zvonenia), 
bez akejkoľvek obsluhy alebo činnosti, intertelefónna sada sa automaticky prepne do režimu a zodvihne 
prichádzajúci hovor. 
 
 

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru 
  
V prípade prichádzajúceho hovoru z mobilného telefónu budete počuť v tón zvonenia, okamžite stlačte 
multifunkčné tlačidlo po dobu 2 sekúnd až po začutie zvuku “Di”. 
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Ukončenie hovoru z mobilného telefónu 
 
Ukončenie hovoru je možné vykonať krátkym stlačením multifunkčného tlačidla, alebo štandardným vypnutím 
na vašom mobilnom telefóne. 
 
Opakovanie posledného volajúceho čísla 

 
Stlačte multifunkčné tlačidlo po dobu dvoch sekúnd, začujete krátky zvuk “Di”. Intertelefón vytočí vami volané 
posledné číslo. 
 
Prepnutie na mobilný telefón 
 
V prípade, že sa chcete prepnúť do režimu mobilného telefónu, počas hovoru na intertelefóne, prosím stlačte 
multifunkčné tlačidlo po dobu dvoch sekúnd až do zaznenia zvuku “Di”. 

 
Kontrola prehrávania hudby/pauza 
 
Stlačením multifunkčného tlačidla iba raz, zadáte pauzu priá prehrávaní hudby. 
 
Pretočenie dopredu 
 
Stlačením otáčavého kontrolného tlačidla v smere hodinových ručičiek, preskočíte cez pesničku alebo na ďalšiu 
skladbu. 
 
Pretočenie späť 
 
Stlačením otáčavého kontrolného tlačidla v protismere hodinových ručičiek, sa vrátite na začiatok skladby, ale 
na skladbu pred tou poslednou. 
 
Nastavenie hlasitosti 
 
Dlhším stlačením otáčavého kontrolného tlačidla v smere hodinových ručičiek je možné zvýšiť hlasitosť, naopak 
v prípade potočenia v protismere hodinových ručičiek, sa hlasitosť zníži.. Jemne si pridržte sadu, počas 
nastavovania hlasitosti. Keď začujete zvuk ako “dong long” znamená to, že je hlasitosť na svojej maximálnej 
alebo minimálnej úrovni.  

 

 

 

 

Turn up the volume – zvýšenie hlasitosti 
Multi-functional button- multifunkčné tlačidlo 
Wheel control button – otáčavé kontrolné tlačidlo 
Turn down the volume – zníženie hlasitosti 
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Automatické prepnutie funkcie pre každý režim                                           
Počas počúvania hudby, alebo počas používania intertelefónu, sa tento automaticky prepne do režimu mobilného 
telefónu v prípade prichádzajúceho hovoru. Po ukončení hovoru, sa Bluetooth intertelefón automaticky vráti so 
svojho pôvodného režimu.  
Stlačte tlačidlo zapnutie, sada sa automaticky pozastavenie hudby, a prepne sa do režimu intertelefónu. Ak 
stlačíte tlačidlo pre zapnutie opäť, prerušíte režime intertelefónu a vrátite sa späť do režimu počúvania hudby. 
Poznámka: Prepnutie režimov trvá vždy približne 5 sekúnd. 
 
 

Záručné podmienky a reklamácia 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok  upravujú podmienky a rozsah záruky poskytovanej 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu,  ako aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených 
kupujúcim na dodanom tovare. 
Predávajúcim je spoločnosť INSPORTLINE s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 
Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom 
nie je. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci 
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  
„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho 
podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a 
obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorého sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  
Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej 
medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v 
kúpnej zmluve či v dodatku k tejto zmluve či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky 

Záruční doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu štandardne záruku za kvalitu tovaru v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ zo 
záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej 
doby poskytovanej predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 
Zárukou za kvalitu prijíma predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilé pre používanie k 
obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti. 
 
Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 
- zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku neodbornou opravou, nesprávnou montážou 
- nesprávnou údržbou 
- mechanickým poškodením 
- opotrebením dielcov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.) 
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahmi 
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 

vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

Reklamační poriadok 

Postup pri reklamácii chyby tovaru  

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim, skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na 
tovare, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri 
primeranej odbornej prehliadke zistiť. 
Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie 
faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne takýmito dokladmi bez 
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sériového čísla. Ak kupujúci nepreukáže oprávnenosť reklamácie takýmito dokladmi, má predávajúci právo 
reklamáciu odmietnuť.  
 
Pokiaľ kupujúci oznámi chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba 
bola nahlásená omylom a pod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s odstraňovaním chyby takto oznámenej kupujúcim. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto 
prípade vychádzať z platného cenníka pracovných výkonov a nákladov na dopravu.  
Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za 
neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s 
neoprávnenou reklamáciou.  
 
V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie  
chyby formou opravy, prípadne výmenou chybného dielcu alebo za zariadenie bez chýb. Predávajúci je so 
súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie 
podľa tohto odstavca prináleží predávajúcemu.  
 
Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá 
dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, keď bol opravený alebo vymenený tovar odovzdaný 
kupujúcemu. Pokiaľ predávajúci nie je s ohľadom na charakter chyby schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej 
lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný 
poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
 
 

 

 

Dátum predaja:                                                                                                              Razítko a podpis predajcu: 

 


