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Ladda ner som Pocket Guide för enkel hänvisning när du är på resande fot: cardosystems.com/quick-guides/. 

Det här är version 1.0 av bruksanvisningen PACKTALK BOLD. Den senaste versionen av bruksanvisningen 
på ditt språk tillsammans med olika handledningar finns på cardosystems.com/product-manuals/. 

Registrera din PACKTALK BOLD 

Att registrera din PACKTALK BOLD låter dig ladda ner uppdateringar, ta del av nya funktioner som erbjuds 
emellanåt, och viktigast av allt, garanterar en smidig hantering av dina garantianspråk. Din registrerade 
PACKTALK BOLD kanske också blir berättigad till gratis uppdateringar i framtiden. 

Det är enkelt, besök  www.cardosystems.com/cardo-community och du är klar på nolltid. Du kan också vara 
säker på att: Cardo inte delar dina personuppgifter med andra. 

Var SMART och registrera din PACKTALK BOLD. 
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1. INTRODUKTION 
Tack för att du valt Cardo PACKTALK BOLD kommunikations- och underhållningssystem för 
motorcykelhjälmar. 

Vi önskar dig en fantastisk upplevelse av PACKTALK BOLD och uppmanar dig att skriva till oss på 
support@cardosystems.com om du har eventuella frågor, förslag eller kommentarer. 

Om du ännu inte monterat PACKTALK BOLD i hjälmen, vänligen montera den enligt beskrivningen i guiden i 
paketet. 

Glöm inte bort att registrera din PACKTALK BOLD på www.cardosystems.com/cardo-community. 
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2. KOMMA IGÅNG 

 
2.1 LÄR KÄNNA DIN PACKTALK BOLD 

 
2.2 LADDA PACKTALK BOLD 

För att ladda enheten: 

1.  Använd den medföljande USB-kabeln och anslut din dator eller väggladdare till USB-porten på din 
PACKTALK BOLD. 

 

LED-lampan indikerar laddningsstatusen under laddningen enligt följande: 

● Röd LED-lampa lyser - laddar 

● Röd LED-lampa slocknad - laddning är klar 

  

Se till att batteriet till din PACKTALK BOLD är laddat under minst fyra timmar före den första användningen. 

● Att ladda med väggladdaren är snabbare än via en dators USB-port. 
● Laddning av enheten stänger av den automatiskt. Om du vill använda enheten medan den laddar 

så kan du sätta på den. (se Sätta på/stänga av din enhet på sida 6). 

TIPS: Du kan kontrollera batteriets status när som helst genom att säga ”Cardo, batteristatus.” 

Media

Intercom 

Telefon 

LED-indikator 

 
Kontrollvred 

Antenn  
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2.3 SÄTTA PÅ/STÄNGA AV DIN ENHET  

För att sätta på din PACKTALK BOLD: 

● Tryck på och under 1 sekund.  
Högtalaren spelar en stigande ton och ett röstmeddelande välkomnar dig.  

LED-lampan bekräftar att din PACKTALK BOLD är påslagen: 

● Normalt och lågt batteri - LED-lampan blinkar blått tre gånger, därefter grönt. 

● Laddning - LED-lampan blinkar rött och lila tre gånger.  

För att stänga av din PACKTALK BOLD: 

● Tryck och .  
LED-lampan blinkar rött tre gånger för att bekräfta att enheten stängs av. Högtalaren spelar en stigande 
ton och ett röstmeddelandet ”Hejdå”. 

2.4 ANVÄNDA DIN PACKTALK BOLD 

Du kan använda de olika funktionerna i din PACKTALK BOLD på följande sätt: 

● Tryck på en knapp på enheten eller en kombination av knappar. 

● Använd Cardo-appen på din mobiltelefon (när den är parkopplad med enheten). 

● Använd automatisk röstigenkänning (genom att säga ett kommando, t.ex. ”Cardo, radio på”). 

Du kan också konfigurera enheten genom att ansluta den till en dator med hjälp av den medföljande USB-
kabeln och köra Cardo Updater medan din dator är ansluten till Cardo Community-webbplatsen. 

 
 

2.5 PARKOPPLA DIN ENHET TILL BLUETOOTH-ENHETER 

Din PACKTALK BOLD har två Bluetooth-kanaler för anslutning till Bluetooth-enheter som till exempel 
mobiltelefoner, GPS-enheter och Bluetooth-musikspelare med A2DP. 

För att ansluta din enhet till en Bluetooth-enhet måste du först parkoppla dem. När de är parkopplade 
känner de automatiskt igen varandra när de är inom räckhåll. 

För att parkoppla Bluetooth-kanal 1 till en mobiltelefon: 

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen. 

2. Tryck       i 5 sekunder med enheten i vänteläge.   
LED-lampan blinkar rött och blått. 

3. Sök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon. 
  

Om du parkopplar mer än en enhet rekommenderar Cardo att du parkopplar mobiltelefonen till kanal 1 
och den andra enheten (t.ex. GPS, musikspelare eller ytterligare mobiltelefon) till kanal 2. 

Om du parkopplar enheten till mer än en mobiltelefon så är den telefon som är parkopplad med kanal 1 
standardtelefon för utgående samtal. 
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4. Välj din PACKTALK BOLD när den visas i listan över tillgängliga enheter.  
Ange 0000 (fyra nollor) om du uppmanas att ange en PIN-kod eller ett lösenord. 

Telefonen bekräftar att parkopplingen lyckades och LED-lampan blinkar lila i 2 sekunder. 

För att parkoppla Bluetooth-kanal 2 till en annan Bluetooth-enhet: 

1. Aktivera Bluetooth på enheten (t.ex. mobiltelefon, GPS-enhet eller musikspelare). 

2. Tryck       i 5 sekunder med enheten i vänteläge. LED-lampan blinkar rött och blått.  

3. Tryck  två gånger. LED-lampan blinkar rött och grönt. 

4. Om du parkopplar en GPS-enhet så vrider du kontrollvredet inåt.  

LED-lampan blinkar långsammare.  
5. Sök efter Bluetooth-enheter på den enhet du parkopplar. 

6. Välj din PACKTALK BOLD när den visas i listan över tillgängliga enheter.  
Ange 0000 (fyra nollor) om du uppmanas att ange en PIN-kod eller ett lösenord. 

Enheten bekräftar att parkopplingen lyckats och LED-lampan blinkar lila i 2 sekunder. 

För att avbryta parkopplingen: 

● Tryck i 2 sekunder.   
LED-lampan slutar blinkar rött och blått/grönt. 

För att återställa Bluetooth-enhetens parkoppling: 

1. Tryck i 5 sekunder.  

2. Tryck och  i 2 sekunder.  

LED-lampan blinkar lila fem gånger och bekräftar att parkopplingen återställts. 
  

● Om parkopplingen inte är klar inom två minuter så återgår enheten automatiskt till standby. 

● Om du har parkopplat två olika mobiltelefoner direkt till din PACKTALK BOLD, ställ in en som 
standard för samtal (se Ställa in standardtelefonen på sida 25). 

● Inte alla Bluetooth-mobiltelefoner sänder Bluetooth Stereo-musik (A2DP) även om telefonen har en 
MP3-spelarfunktion. Se din mobiltelefons bruksanvisning för mer information. 

● Inte alla Bluetooth GPS-enheter tillåter anslutning till Bluetooth-ljudenheter. Se din GPS 
bruksanvisning för mer information. 
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3. PÅ RESANDE FOT 
PACKTALK BOLD gör det enkelt att ta emot telefonsamtal och lyssna på musik på ett både bekvämt och 
säkert sätt. 

3.1 GRUNDLÄGGADE AUDIO-FUNKTIONER 

De grundläggande ljudfunktionerna är desamma oavsett om du lyssnar på musik, pratar i intercom eller har ett 
telefonsamtal. 

För att höja volymen: 

● Skruva kontrollvredet inåt.  
En allt högre ton spelas genom högtalaren tills du når den maximala volymen vilket indikeras av en 
volymton. 

För att sänka volymen: 

● Skruva kontrollvredet utåt.  
En allt tystare ton spelas genom högtalaren tills du når den minsta volymen vilket indikeras av en volymton. 

För att stänga av mikrofonen helt och sänka högtalarvolymen till den lägsta: 

● Rulla kontrollvredet utåt och därefter inåt.  

För att stänga av mikrofonen och höja högtalarvolymen till den föregående nivån: 

● Rulla kontrollvredet i valfri riktning. 
En stigande ton spelar genom högtalaren. 

3.2 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 

Du kan använda din mobiltelefon till att ringa och ta emot samtal när den är parkopplad med din PACKTALK 
BOLD. 

Du kan ringa ett handsfree-samtal med din mobiltelefons röstuppringning, med hjälp av Cardo-
snabbuppringning, eller återuppringning av senaste samtalet. 

För att ringa ett samtal: 

● För att ringa med din mobiltelefons röstuppringning trycker du  eller säger ”Hey Siri” (om du 
använder en iOS-enhet) eller ”OK Google” (om du använder en Android-enhet) och ringer därefter enligt 
anvisningarna för din mobiltelefon. 

● För att ringa upp det senaste uppringda numret trycker du  två gånger eller säger ”Cardo, ring upp 
numret igen.” 

● För att ringa upp ett snabbuppringningsnummer trycker du och håller ner  i 2 sekunder eller säger 
”Cardo, snabbuppringning.” (Snabbuppringningsnumret måste ställas in i Cardo-appen eller 
community-webbplatsen före användning.) 

● Om du anslutit två mobiltelefoner till din enhet kan du inte ringa ett telefonsamtal från den andra 
telefonen när ett samtal redan pågår. 

● Vid Bluetooth intercom 3- och 4-vägssamtal kan förare som är anslutna till både kanal A och B (se 
3- och 4-vägs Bluetooth Intercom-samtal på sida 1) inte ta emot telefonsamtal. 
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För att svara på ett telefonsamtal: 

● Tryck  eller  eller , eller tryck på kontrollvredet eller säg Svara. 

För att avvisa ett samtal: 

● Tryck  eller  eller  i 2 sekunder. 

För att ignorera ett samtal: 

● Rulla kontrollvredet utåt och därefter inåt,  eller säg: ”Ignorera”.  

För att avsluta ett samtal: 

● Tryck  eller , eller tryck på kontrollvredet. 

3.2.1 VÄXLA MELLAN TVÅ SAMTAL PÅ TVÅ MOBILTELEFONER 

Din PACKTALK BOLD kan växla mellan två samtal på två mobiltelefoner när båda mobiltelefonerna är 
parkopplade till din enhet. 

För att växla mellan två samtal på två mobiltelefoner (utan att avbryta ett av samtalen): 

● Tryck två gånger.  

För att avsluta det nuvarande samtalet och växla till det andra samtalet: 

● Tryck . 

3.3 STRÖMMA MUSIK 

Du kan strömma musik från din parkopplade enhet till din PACKTALK BOLD.  

För att strömma musik från din parkopplade enhet: 

● Tryck eller säg ”Cardo, musik på.”   

För att sluta strömma musik: 

● Tryck på kontrollvredet eller säg: ”Cardo, musik av.”  

För att byta till nästa spår (medan du strömmar): 

● Tryck  eller säg: ”Cardo, nästa spår.” 

För att byta tillbaka till föregående spår (medan du strömmar): 

● Tryck  två gånger eller säg ”Cardo, föregående spår.”  

För att växla mellan FM- och ATDP-musik: 

● Tryck  i 2 sekunder. 
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3.4 LYSSNA PÅ FM-RADIO 

PACKTALK BOLD är utrustad med en inbyggd FM-radio. 

För att sätta på FM-radion: 

● Tryck två gånger eller säg ”Cardo, radio på.”  

För att stänga av FM-radion: 

● Tryck på kontrollvredet eller säg: ”Cardo, musik av.”  

För att byta till nästa radiostation: 

● Tryck  eller säg: ”Cardo, nästa radiostation.”  

För att byta tillbaka till föregående radiostation: 

● Tryck  två gånger eller säg ”Cardo, föregående radiostation.”  

För att söka efter och välja en radiostation: 

1. Tryck ner kontrollvredet och rulla det samtidigt inåt.   
FM-radion spelar upp varje radiostation den hittar under flera sekunder. 

2. När du hör en radiostation du vill välja trycker du på . 

För att spara en radiostation i den aktiva förinställningen: 

● Tryck  inom 20 sekunder efter att du stoppat sökningen. 

För att växla mellan FM- och ATDP-musik: 

● Tryck  i 2 sekunder. 

3.5 BYTA MUSIKKÄLLOR 

Om två musik (A2DP) ljudkällor är parkopplade så använder PACKTALK BOLD  den ljudkälla du senast 
spelade musik från. 

För att byta till den andra ljudkällan: 

1. Stoppa uppspelning av musik (A2DP) från den aktuella enheten (se på sida 9 Strömma musik). 

2. Spela musik (A2DP) från den andra enheten. 

PACKTALK BOLD kommer automatiskt ihåg enheten som spelades senast. 

3.6 RÖSTKOMMANDON 

Du kan med hjälp av röstkommandon använda vissa funktioner hos PACKTALK BOLD. Röstkommandon 
använder röstigenkänning. Du säger högt ett röstkommando och PACKTALK BOLD utför åtgärden. 
Röstkommandon finns tillgängliga på flera olika språk. Engelska är standardspråket. Du kan ändra språket till 
ett annat tillgängligt språk. 

PACKTALK BOLD använder följande fördefinierade röstkommandon. 
 

När du sätter på FM-radion så återupptas den station du spelade senast när du stängde av radion. 
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Till ... Säg ... 
Sätta på radion ”Cardo, radio på” 
Stänga av radion ”Cardo, radio av” 
Hoppa till nästa förinställda radiostation ”Cardo, nästa radiostation” 
Hoppa till föregående förinställda radiostation ”Cardo, föregående radiostation” 
Sätta på musik ”Cardo, musik på” 
Stänga av musik ”Cardo, musik av” 
Spela nästa musikspår ”Cardo, nästa musikspår” 
Spela föregående musikspår ”Cardo, föregående musikspår” 
Höja volymen ”Cardo, höj volymen” 
Sänka volymen ”Cardo, sänk volymen” 
Stänga av ljud ”Cardo, stäng av ljud” 
Sätta på ljud ”Cardo, sätt på ljud” 
Ring standardnumret (konfigurerbart) ”Cardo, snabbuppringning” 
Ring upp det senaste numret ”Cardo, ring upp nummer” 
Svara på ett inkommande samtal ”Svara” 
Ignorera ett inkommande samtal ”Ignorera” 
Använda Siri (när ansluten till en iOS-enhet) ”Siri” 
Använda Google (när ansluten till en Android-enhet) ”Google” 
Kontrollera batteristatusen ”Cardo, batteristatus” 
Öppna samtalet intercom ”Cardo, samtal intercom” 
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4. ÅKA MED ANDRA 
Din PACKTALK BOLD kommer med två distinkta intercom-kommunikationslägen: det traditionella 
Bluetooth-protokollet och teknologin Cardos Dynamic Mesh Communications (DMC). 

DMC är det bästa sättet att kommunicera i en grupp. I DMC-läget kan du omedelbart skapa eller gå med i ett 
dynamiskt flytande nätverk med upp till 15 förare för att kommunicera i konferensläge. Till skillnad från 
Bluetooth tillåter DMC alla i gruppen att ströva fritt, gå om varandra, och till och med lämna gruppen helt utan 
att det påverkar de kvarvarande förarnas konversationer. Du kan också använda DMC-intercom till att 
kommunicera privat med en annan förare. 

Du kan självklart fortfarande använda Bluetooth till att ansluta till enheter, t.ex. din smartphone eller GPS, 
eller till att kommunicera med andra förare med headset som inte innehåller DMC-teknik. För mer 
information, se Använda Bluetooth Intercom.htm. 

Hur fungerar DMC? 

Vem som helst kan starta en ny DMC-grupp. 

I läget DMC-intercom kan förare gå med i och lämna befintliga DMC-grupper utan att det påverka den 
pågående konversationen mellan de andra medlemmarna i gruppen. Om en gruppmedlem hamnar utanför 
räckvidden så ansluts omedelbart de återstående förarna till en närmare gruppmedlem och på så sätt 
kringgår den frånvarande/avlägsna föraren. På så sätt förblir alla aktiva förare kopplade till varandra. 

 
 

4.1 DMC INTERCOM 

Du kan använda DMC-intercom till att prata med andra ryttare i din DMC-grupp. För mer information om hur 
man skapar DMC-intercomgrupper, se Skapa och använda DMC-intercomgrupper på sida 12. 

Med DMC-intercom pratar alla förare i en grupp med varandra handsfree. En förare i en grupp 
behöver inte utföra några extra åtgärder för att prata med eller höra andra förare i gruppen. 

Med DMC-intercom kan du även: 

● Chatta privat med en annan förare i din DMC-grupp, se på sida 14 Chatta privat  

● För att anslut en passagerare eller förare som inte är DMC, se på sida 14 Använda DMC-intercom  

● Stänga av/sätta på ljud i DMC-intercomgrupper, se på sida 15 Stänga av/sätta på ljud i DMC-
intercomgrupper  

● Ta bort DMC-intercomgrupper, se på sida 14 Ta bort DMC-intercomgrupper  

● Lyssna på musik i DMC-intercomgrupper, se Ljudnivå för backgrund och ljudkällprioriteter sida 15 

● Växla mellan DMC-intercom och Bluetooth-intercom, se på sida 20 Växla mellan intercom-lägen  

4.1.1 STARTA OCH ANVÄNDA DMC-INTERCOMGRUPPER 

Du kan hantera DMC-intercomgrupper så att de passar dina krav, t.ex. skapa grupper, gå med i och lämna 
grupper samt ändra aktiv grupp. 

DMC-intercomgrupper skapas och tas bort av skaparen av gruppen. Varje grupp kan ha upp till 15 förare: en 
skapare av gruppen/admin och högst 14 medlemmar. 

När du skapar en grupp ska alla medlemmar vara inom 3 meters räckvidd från skaparen. Gruppen fortsätter att 
fungera även om skaparen inte längre finns tillgänglig. 

Om en förares anslutning försvinner så förblir föraren en del av gruppen och återansluts automatiskt när inom 
räckvidd. 

Om du köpt PACKTALK BOLD DUO så innehåller paketet två enheter som tillhör samma DMC-
intercomgrupp. 
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4.1.1.1 SKAPA DMC INTERCOM-GRUPPER 

När du skapar en DMC-grupp måste du koordinera med de andra förare vem som ska vara skapare av 

gruppen.  

För att skapa en DMC-grupp: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i DMC intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt grönt).  

Om din PACKTALK BOLD inte är i DMC-intercomläge, tryck på  och . 

2. Skaparen av gruppen och alla gruppmedlemmar: Tryck  i 5 sekunder. LED-lampan blinkar snabbt grönt. 

3. Endast skaparen av gruppen: Tryck . LED-lampan blinkar snabbt rött och grönt. 

4. Andra medlemmar kan gå med i gruppen på två minuter. 

5. Efter att varje medlem gått med i gruppen blinkar LED-lampan på medlemmarnas och skaparens enhet 

lila. När grupperingen är klar startar DMC-intercomkonferensen automatiskt. 

 

4.1.1.2 GÅ MED I DMC INTERCOM-GRUPPER 

Du kan gå med i en DMC-intercomgrupp som skapats av en annan förare. 

Om din DMC-gruppanslutning förloras förblir du en del av gruppen. När du är inom räckvidden till en annan 
medlem av gruppen ansluts du automatiskt. 

Om din DMC-grupp delas med medlemmar som är kvar inom varandras räckvidd men inte inom alla 
medlemmarnas räckvidd kan du fortsätta prata med medlemmarna som fortfarande är inom räckvidden. När du 
är inom räckvidden till en annan medlem av gruppen ansluts du automatiskt. 

Om du går med i en ny DMC-grupp så lämnar du automatiskt din befintliga DMC-grupp.  

För att gå med i en existerande DMC-grupp: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i DMC intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt grönt).  

Om din PACKTALK BOLD inte är i DMC-intercomläge, tryck på  och . 

2. Både du och skaparen av gruppen: Tryck  i 5 sekunder.  

LED-lampan blinkar snabbt grönt.  

3. Endast skaparen av gruppen: Tryck . LED-lampan blinkar snabbt rött och grönt. 

Färgen på den blinkande LED-lampan indikerar om du lagts till i gruppen: 

● Lila: Du har framgångsrikt gått med i gruppen. 

● Gul: Du kan inte gå med i gruppen eftersom den redan nått det maximala antalet förare. 



14 

 

 

● Röd: Kunde inte gå med i gruppen. 
 

4.1.1.3 TA BORT DMC INTERCOM-GRUPPER 
 

För att ta bort en DMC-grupp: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i DMC intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt grönt).  

Om din PACKTALK BOLD inte är i DMC-intercomläge, tryck på  och . 

2. Tryck i 5 sekunder. LED-lampan blinkar snabbt grönt.  

3. Tryck och i 2 sekunder.  
 
 

4.1.2 ANVÄNDA DMC INTERCOM 

4.1.2.1 LÄGGA TILL EN ICKE-DMC-FÖRARE 

Du kan använda DMC-överbryggningsfunktionen för att lägga till en förare eller pasagerare som 

inte är DMC  till intercomgruppen.  

För att överbrygga en passagerare/förare som inte är DMC: 

1. Kontrollera att passageraren/föraren är parkopplad via Bluetooth till kanal A (se Ställa in en icke-
DMC Intercompå sida 16 Grupper). 

2. På din enhet, tryck .  
 
 

För att koppla från överbryggningen: 

● Tryck . 

4.1.2.2 PRATA PRIVAT 

Du kan prata privat med valfri medlem i din DMC-grupp. 

För att prata privat: 

1. I mobilappen väljer du föraren du vill prata med privat eller parkopplar med förarens enhet via Bluetooth-

kanal B. (För mer information, se på sida 6 Parkoppla din enhet till Bluetooth-enheter.) 

Om du tar bort en DMC-intercomgrupp så måste du gå med i den igen om du vill ansluta till den igen i 
framtiden. 

Detta alternativ finns också tillgängligt med Cardo-mobilappen. 
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2. För att starta eller stoppa ett privat samtal trycker du 2 gånger. 
 
 

4.1.2.3 STÄNGA AV/SÄTTA PÅ LJUDET I DMC INTERCOM-GRUPPER 

Stänga av ljudet i DMC-intercom stänger av både din mikrofon och högtalare. Sätta på ljudet i DMC-
intercom återställs ljudet till både din mikrofon och högtalare. 

För att stänga av/sätta på ljudet i DMC-grupp: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i DMC intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt grönt).  

Om din PACKTALK BOLD inte är i DMC-intercomläge, tryck på  och . 

2. Tryck kontrollvredet i 2 sekunder på din enhet.  

4.1.2.4 LJUDNIVÅ I BAKGRUNDEN OCH LJUDKÄLLPRIORITERINGAR 

PACKTALK BOLD kan använda parallell ljudströmning för att strömma ljud från två anslutna källor samtidigt så 
att du kan lyssna på din musik eller FM-radio medan du håller en DMC-intercomkonversation. PACKTALK 
BOLD hanterar automatiskt din musik- och FM-radiovolym när du använder DMC-intercom. 
PACKTALK BOLD hanterar också automatiskt DMC-intercomvolymen med telefonsamtal och GPS. För mer 
information om ljudnivå i bakgrunden och ljudkällprioriteringar, se Använda parallell ljudströmning på sida 
25. 
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4.2 BLUETOOTH INTERCOM 

För att ansluta din enhet till en annan enhet med en Bluetooth-intercom, t.ex. en Cardo Bluetooth-enhet eller 
annan Bluetooth-aktiverad enhet, så måste du först parkoppla deras kanaler. Väl parkopplade känner 
enheterna automatiskt igen varandra när de är inom räckvidd (siktlinjen är upp till 1,6 km / 5 200 fot beroende 
på terräng). 

4.2.1 STÄLLA IN ICKE DMC INTERCOM-GRUPPER 

DMC är alltid det bästa sättet att koppla samman en grupp förare. Om du råkar åka med en grupp förare som 
inte har DMC-enheter (t.ex. Bluetooth-kommunikatörer från Cardo eller andra varumärken) så kan du växla 
din enhet till Bluetooth-läge och skapa eller gå med i en icke DMC-grupp. De förare som deltar är anslutna i 
en kedja med max fyra förare. 

För att skapa en Cardo icke DMC-grupp: 

1. Bekräfta att din enhet är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt). 

Om din enhet inte är i Bluetooth-intercomläge, tryck på  och . För mer information, se Växla mellan 
Intercom-lägen på sida 20. 

2. För att starta 2-vägs parkoppling: 

● Tryck på enheten  i 5 sekunder för att gå in i läget parkoppling. 

LED-lampan blinkar rött.  

● Följande meddelande hörs: Förare A parkopplar. 
 

Enheten bekräftar att parkoppling lyckats. 

3. För att lägga till en tredje förare: 

● Tryck  i 5 sekunder. LED-lampan blinkar rött. 

● Tryck  2 gånger. LED-lampan blinkar blått. 
 

Följande meddelande hörs: Förare B parkopplar. 

● Parkoppling av en kanal ersätter alla befintliga parkopplade enheter på kanalen med den nya enheten. 

● Om du köpte PACKTALK BOLD DUO så innehåller paketet två parkopplade enheter i DMC-läge. 

● Intercom-serien är begränsad med andra modeller till den enhets avstånd med kortast intervall. 

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 
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4. För att lägga till en fjärde förare ansluter ändra Förare 1 eller Förare 2 till den nya föraren. 

 

 
 

För att parkoppla en icke Cardo Bluetooth intercom-gruppenhet 

1. Bekräfta att din enhet är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt). 

Om din enhet inte är i Bluetooth-intercomläge, tryck på  och . För mer information, se Växla mellan 
Intercom-lägen på sida 20. 

2. För att starta 2-vägs parkoppling: 

● Tryck  i 5 sekunder på din enhet. 

LED-lampan blinkar rött.  

● Tryck  för att aktivera Cardo-porten. 

LED-lampan blinkar rött och blått.  

● Enheten bekräftar att parkoppling lyckats. 

 

3. För att lägga till en tredje förare: 

● Tryck i 5 sekunder.   
LED-lampan blinkar rött. 

● Tryck 2 gånger. LED-lampan blinkar blått. 
  

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 
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● Tryck . LED-lampan blinkar rött och blått. 
 

4. För att lägga till en fjärde förare ansluter ändra Förare 1 eller Förare 2 till den nya föraren. 

 
 

 

 
  

● Tryck i 2 sekunder för att avbryta parkopplingen. LED-lampan slutar blinka. 
 

● Om parkopplingen inte är klar inom två minuter så återgår enheten automatiskt till standby. 

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 

Bluetooth-intercom parkoppling måste initieras på den andra enheten. 
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4.2.2 ANVÄNDA BLUETOOTH INTERCOM 

4.2.2.1 STARTA/AVSLUTA BLUETOOTH INTERCOM-SAMTAL  

För att starta eller avsluta kommunikation med Förare 1: 

● : Tryck .  

För att starta eller avsluta kommunikation med Förare 2: 

● : Tryck två gånger.  
 
 

För att initiera en 4-vägs Bluetooth-konferens: 

 
4.2.2.2 TA EMOT BLUETOOTH INTERCOM-SAMTAL 

Om en annan parkopplad enhet ringer dig via Bluetooth-intercom så startar samtalet direkt. 

4.2.3 ÅTERSTÄLLA PARKOPPLING AV BLUETOOTH INTERCOM 

Att återställa parkoppling av Bluetooth intercom återställer även all parkoppling av Bluetooth-enheter.  

För att återställa parkoppling av Bluetooth intercom: 

1. Tryck  i 5 sekunder. 

2. När LED-lampan blinkar rött, tryck och i 2 sekunder.   
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts. 

 
  

Förare 1 Du Förare 2 Förare 3 

Anslut till förare 
1 

Anslut till förare 
3 

Anslut till förare 
2 

Förare 1  

Förare 2  
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4.3 DELA MUSIK OCH RADIO 

Du kan dela musik och FM-radio med en passagerare eller annan förare. Delning av musik är mer lämpligt för 
kombinationer av förare/passagerare medan FM-radio även är avsett för kombinationer av förare/förare. 

För att starta/sluta dela: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i Bluetooth intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt blått). 

2. Börja spela musik eller FM-radio. 

3. Tryck i 2 sekunder för att börja dela på Kanal A (som standard).   

För att manuellt välja kanal för delning av musik eller radio: 

1. Börja spela musik eller FM-radio. 

2. Börja ett Bluetooth-samtal på en av kanalerna (A eller B). 

3. Tryck  i 2 sekunder. 

För att sluta dela: 

● Tryck  i 2 sekunder. 

4.4 VÄXLA MELLAN INTERCOM-LÄGEN 

Din PACKTALK BOLD fungerar bara i ett intercom-läge åt gången.  

Det aktuella intercom-läget indikeras av färgen på LED-lampan: 

● I DMC-intercom-läge blinkar LED-lampan grönt med cirka 4 sekunders intervall. 

● I Bluetooth-intercom-läge blinkar LED-lampan blått med cirka 4 sekunders intervall. 
  

● Du kan endast dela musik i Bluetooth intercom-läge. 

● Musik och radio kan bara delas med en passagerare/förare. 

● Bluetooth intercom-samtal avaktiveras vid delning av musik. 

● Delning av FM-radio öppnar ett Bluetooth intercom-samtal automatiskt. 

● Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner så kommer musik delas genom den mobiltelefon 
du senast spelade musik. 

● Under delning av FM-radio kan både passageraren/föraren byta station medan Bluetooth 
intercom-samtalet pågår. 

● När du slutar dela FM-radio förblir Bluetooth intercom-samtalet öppet och FM-radion fortsätter spela 
oberoende på varje passagerares/ryttares enhet. 

● När du slutar dela musik fortsätter musiken spela endast på din enhet. 

Om din PACKTALK BOLD inte är i Bluetooth intercom-läge, tryck        och       . 
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För att växla mellan Intercom-lägen: 

● På din enhet, tryck och .  

Färgen på den blinkande LED-lampan ändras och ett röstmeddelande indikerar det aktuella intercom-
läget. 
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5. FELSÖKNING 
5.1 MJUK ÅTERSTÄLLNING 

Återställ din PACKTALK BOLD på ett av följande sätt om den slutar att svara: 

● Stäng av den för att därefter sätta på den igen (se på sida 5 Komma igång ). 

● Använd den medföljande USB-kabeln och anslut din enhet till datorn eller väggladdaren i 30 
sekunder. 

5.2 ÅTERSTÄLLA PARKOPPLING 

För att återställa mobiltelefons parkoppling: 

1. Bekräfta att din enhet är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt). 

Om din enhet inte är i Bluetooth-intercomläge, tryck på  och . För mer information, se Växla mellan 
Intercom-lägen på sida 20. 

2. Tryck i 5 sekunder med enheten i vänteläge.  

3. Tryck  och  i 2 sekunder. 
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts. 

 
För att återställa parkoppling av intercom: 

1. Bekräfta att din enhet är i vänteläge (LED-lampan blinkar blått långsamt). 

Om din enhet inte är i Bluetooth-intercomläge, tryck på  och . För mer information, se Växla mellan 
Intercom-lägen på sida 20. 

2. Tryck i 5 sekunder med enheten i vänteläge.  

3. Tryck  och  i 2 sekunder. 
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts. 

 
 

För att återställa parkoppling av DMC-grupp: 

1. Bekräfta att PACKTALK BOLD är i DMC intercom-läge (LED-lampan blinkar långsamt grönt).  

Om din PACKTALK BOLD inte är i DMC-intercomläge, tryck på  och . 

2. Tryck i 5 sekunder med enheten i vänteläge.  

3. Tryck  och  i 2 sekunder. 
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts. 

Detta alternativ tar bort alla parkopplade enheter. 
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5.3 ÅTERSTÄLLA TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR 

För att utföra en fabriksåterställning genom enheten: 

1. Kontrollera att din PACKTALK BOLD är i vänteläge (se på sida PACKTALK BOLD LED-indikationer  28). 

2. Tryck samtidigt  + + i 5 sekunder.  
LED-lampan blinkar lila fem gånger långsamt och bekräftar att parkopplingen återställts. 

 

5.4 FoS 

Det finns fler svar på vanliga problem på www.cardosystems.com/faqs. 
 
  

Det här alternativet tar bort alla parkopplade enheter och konfigurationsinställningar. 
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6. ANPASSA DIN ENHET 
Få ut mesta möjliga av din PACKTALK BOLD genom att ändra inställningarna och anpassa din enhet enligt 
dina egna personliga preferenser med hjälp av en av följande metoder: 

● Cardo-app på iOS- eller Android-enheter. 

● Cardo Community på Windows / Mac - minimikrav - Windows® 7 / Mac OS X 10.8 

● Enhetens knappar. 

 
 

Objekt Standardvärde Beskrivning Cardo-app 
(iOS/Android) 

Cardo 
Community 

AGC-känslighet 
(av/låg/mellan/hög) 

Mellan AGC justerar automatiskt 
högtalarvolymen beroende på 
mängden buller i omgivningen och 
hastigheten. När den till exempel är 
inställd på ”Låg” får högre bullet i 
omgivningen volymökningen att starta 
på en högre nivå. 

 

Ljudprioritet 
(A2DP/Bluetooth 
intercom) 

Bluetooth 
intercom 

Prioritet hos ljudkälla som spelas i 
högtalare. Antingen så avbryts inte 
musiken av ett intercom-samtal eller 
tvärtom. 

 

Ljudnivå i bakgrunden Gäller inte Ställer in ljudvolymen i bakgrunden när 
parallell ljudströmning är påslagen (se 
Parallell ljudströmning i Bluetooth-läge  
(Aktivera/Avaktivera) nedan). 

 

Bluetooth-vänligt 
namn 

PACKTALK B
OLD 

Ställer in namnet som visas på din 
telefon och i Cardo-appen under 
parkoppling. 

 

Skapa, gå med i eller 
lämna en grupp med 
passagerare/förare 

Tom DMC intercom-grupper. För mer 
information, se Ställa in och använda 
på sida 12DMC intercom-grupper . 

 

Ladda ner den senaste 
uppgraderingen av 
mjukvara 

Gäller inte Håll enheten uppdaterad genom att 
ladda ner uppdateringar av mjukvaran 
när en ny version finns tillgänglig. 

 

FM Band Enligt din 
region 

Välj Japan om du är i Japan. Om inte 
väljer du Övriga världen. 

 

Intercom-läge 
(DMC/Bluetooth) 

DMC 
Intercom 

DMC intercom och Bluetooth intercom.  

Språk Enligt din 
region 

Språk för röstmeddelanden och 
röstassisterade menyer (se 
”Röstmeddelanden om status” nedan). 

 

Prioritet av mobiltelefon Mobiltelefon 1 Om du parkopplat din enhet till två 
mobiltelefoner så måste du ange en av 
dem som standardtelefon för utgående 
samtal. 

 

Parallell ljudströmning i 
Bluetooth-läge 
(Aktivera/Avaktivera) 

Avaktivera Du kan höra två ljudkällor samtidigt. Du 
kan till exempel höra GPS medan du 
lyssnar på musik. 

Obs! Parallell ljudströmning kanske inte 
fungerar korrekt med vissa iOS-enheter 
(d.v.s. musikspelare eller GPS-
navigator) på grund av begränsningar 
hos anslutna enheter. 

 

Cardo rekommenderar att du anpassar dina inställningar innan du ger dig ut på vägen. Du kan justera 
inställningarna efter dina behov efter att ha upplevt dem på vägen. 
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Objekt Standardvärde Beskrivning Cardo-app 
(iOS/Android) 

Cardo 
Community 

RDS 
(Aktivera/Avaktivera) 

Avaktivera Radiodatasystem låter radion 
automatiskt gå tillbaka till den starkaste 
tillgängliga frekvensen för FM-stationen 
du lyssnar på när signalen blir för svag. 

 

Ställa in 
snabbuppringsnings-
nummer 

Tom Förinställda telefonnummer för 
automatisk uppringning. 

 

Ställa in 6 FM-radion 107,5 Ställ in FM-radiostationer.  
Talade 
statusmeddelanden 
(Aktivera/Avaktivera) 

Aktivera Röstmeddelanden informerar dig till 
vem eller vilken enhet du är ansluten. 

 

 

6.1 STÄLLA IN STANDARDTELEFON 

Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner så måste du ange en av dem som standardtelefon för 
utgående samtal. 

För att ställa in standardtelefon: 

● Tryck under ett samtal i 5 sekunder.  

6.2 ANVÄNDA PARALLELL LJUDSTRÖMNING 

Med parallell ljudströmning kan du höra GPS-instruktioner under ett mobil- eller Bluetooth-samtal eller när du 
lyssnar på andra ljudkällor, t.ex. musik eller FM-radio. 

  

AGC- och röstkontrollprestandan varierar beroende på miljöförhållanden samt körhastighet, hjälmtyp och 
ljud i omgivningen. Förbättra röststyrningens prestanda genom att minimera vindpåverkan på mikrofonen 
genom att stänga visiret och använda den stora mikrofonsvampen. 

Om du inte ställer in en standardtelefon så ställs den telefon du parkopplade med din enhet först in 
som standardtelefon. 
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Din PACKTALK BOLD ställer in de olika ljudkällorna till antingen förgrund (volymen förblir densamma) 
eller bakgrund (volymen minskas) enligt beskrivningen i följande tabell: 

 

Mobiltelefon 1/2 GPS Intercom 1 Intercom 2 Musik FM-radio 
Förgrund Förgrund     

Förgrund1  Förgrund1    

 Förgrund Förgrund    
 Förgrund   Bakgrund  
 Förgrund    Bakgrund 
  Förgrund  Bakgrund  
  Förgrund   Bakgrund 
  Bakgrund2,3 Bakgrund2,3  Bakgrund 

    Bakgrund4  

     Bakgrund5 

1Om du lägger till ett intercom-samtal till ett mobilsamtal och skapar ett konferenssamtal så är volymen för 
båda ljudkällorna densamma. 
2Om du utför två intercom-samtal samtidigt som du skapar ett intercom-konferenssamtal så är volymen för 
båda ljudkällorna densamma. 
3Om du utför två intercom-samtal samtidigt och skapar ett intercom-konferenssamtal så kan du inte höra 
mobiltelefonen eller GPS. 
4Om du endast spelar musik så sänks inte musikvolymen. 
5Om du endast spelar FM-radion så reduceras inte FM-volymen. 

 

 

 
 

 
 

 
Du kan konfigurera parallell ljudströmning via Cardo-appen eller Cardo Community. 

6.3 PRIORITERINGAR FÖR LJUDKÄLLA 

Om parallell ljudströmning är avaktiverad så hanterar PACKTALK BOLD de ljudkällor du hör via högtalarna 
enligt följande ljudkällsprioriteringar. 

  

Parallell ljudströmning kanske inte fungerar korrekt med vissa iOS-enheter (d.v.s. musikspelare eller 
GPS-navigator) på grund av begränsningar hos anslutna enheter. 

Cardo rekommenderar att föraren som är ansluten till endast ett intercom-samtal lyssnar efter 
mobiltelefons- och GPS-meddelanden vid 3-vägs eller 4-vägs Bluetooth intercom-konferenssamtal. 

Du kan inte använda musikdelning för röstljud med förare vid parallell ljudströmning. 

Musik kan strömmas i bakgrunden under ett aktivt DMC intercom-samtal. 

I vissa fall kanske parallell ljudströmning inte fungerar korrekt på grund av begränsningar hos anslutna 
enheter (musikspelare eller GPS-navigatör). För mer information, se FoS på sida 23. 
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Prioritering Ljudkälla 

Hög prioritet 

↑  

Lägre prioritet 

Mobiltelefon, instruktioner för GPS-enhet1  
Intercom (DMC- och Bluetooth-lägen) eller Music2  
Music eller Intercom (DMC och Bluetooth-lägen)3  
FM Radio 

1Telefonsamtal och GPS tillfälligt ljudlösa men medlemmar i gruppen förblir en del av DMC-intercom-gruppen. 
2När ljudprioriteten är inställd på Intercom kan du inte höra navigationsappen eller SMS från din telefon 
under ett pågående intercom-samtal. 
3När ljudprioriteten är inställd på A2DP (musik) avaktiveras intercom när du lyssnar på musik (via A2DP). En 
förare som ringer dig via intercom hör ett ljud som indikerar att du inte är tillgänglig. 
 

 

 
  

Om du parkopplat din enhet till två mobiltelefoner (se Ställa in standardtelefonen på sida 25), musik 
kommer delas från den mobiltelefon du senast spelade musik. 

Alla intercom-lägen har samma prioritet så pågående intercom-samtal kommer inte avbrytas av nya 
intercom-samtal. 
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BILAGA A. PACKTALK BOLD LED-INDIKATORER 
Din PACKTALK BOLD har olika lägen. Varje läge består av en grupp funktioner som kan användas. När 
PACKTALK BOLD till exempel spelar musik kommer den vara i musikspelningsläge vilket möjliggör 
funktioner relaterade till uppspelning av musik som att hoppa till nästa och föregående spår. 

Händelser anses inträffa när du använder en funktion och PACKTALK BOLD svarar. Att sätta på musik 
är till exempel en händelse. 

PACKTALK BOLD:s aktuella läge indikeras av enhetens LED-lampor. Du hör även röstmeddelanden på 
din enhet för lägesändringar och händelser. 

Följande tabell visar LED-indikationer för lägen och händelser i enlighet med det aktuella batteritillståndet. 
 

LED-lampa Blinkar Batteritillstånd Läge eller händelse 
Blå i 2 sekunder Normal ● Förare B parkopplad 

● Ställ in röststyrning på aktiverad 
Blå Snabb (tre gånger) Normal  

Låg batterinivå 
Laddar 

● Ström på 

Blå Snabb (flera gånger snabbt) Normal  
Låg batterinivå  
Laddar 

● Parkopplar intercom-förare B 

Blå Långsam (flera gånger med 3 sekunders 
intervall) 

Normal ● Viloläge 

Blå Långsam två gånger (flera gånger med 3 
sekunders intervall) 

Normal ● Inkommande/utgående samtal 
(intercom eller mobiltelefon) 

● Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, 
GPS) 

Grönt Snabbt två gånger (flera gånger med 1 
sekunders intervall) 

Normalt eller lite 
batteri 

● Aktivt DMC intercom-samtal 

Grönt Snabbt (flera gånger) Normalt eller lite 
batteri 

● Parkoppling av DMC intercom 

Lila i 2 sekunder Normal  
Låg batterinivå 
Laddar 

● Parkoppling av mobiltelefon lyckades 
● Mobiltelefon ansluten 

Lila Långsam (5 gånger) Normal  
Låg batterinivå 

● Återställ parkoppling 

Lila/röd Lila två gånger långsamt, därefter röd Laddar ● Inkommande/utgående samtal 
(intercom eller mobiltelefon) 

● Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, 
GPS) 

Lila/röd Långsamt lila och röd (flera gånger) Laddar ● Viloläge 
Röd Långsam två gånger (flera gånger med 3 

sekunders intervall) 
Låg batterinivå ● Inkommande/utgående samtal 

(intercom eller mobiltelefon) 
● Ljud aktiverat (intercom, FM, A2DP, 

GPS) 
Röd i 2 sekunder Normalt eller lite 

batteri 
● Parkoppling av DMC intercom 

misslyckades 
Röd Snabbt (flera gånger med 3 sekunders 

intervall) 
Låg batterinivå ● DMC intercom i viloläge 

Röd Snabbt (flera gånger med 3 sekunders 
intervall) 

Låg batterinivå ● Viloläge 

Röd Snabb (flera gånger snabbt) Normal  
Låg batterinivå 
Laddar 

● Parkopplar intercom-förare A 

Röd Snabbt (3 gånger) Normal  
Låg batterinivå, 
laddar 

● Stäng av 
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LED-lampa Blinkar Batteritillstånd Läge eller händelse 
Röd i 2 sekunder Normal  

Låg batterinivå 
Laddar 

● Förare A parkopplad 
● Ställ in röststyrning på avaktiverad 

Röd Förblir påslagen Laddar ● Av 
Röd/blå Växlar snabbt Normal 

Låg batterinivå  
Laddar 

● Parkopplar mobiltelefon 1 

Röd/blå Växlar långsamt Normal  
Låg batterinivå 

● Parkopplar GPS 1 

Röd/grön Växlar snabbt Normal  
Låg batterinivå  
Laddar 

● Parkopplar mobiltelefon 2 

Röd/grön Växlar långsamt Normalt, lite 
batteri 

● Parkopplar GPS 2 

Gul i 2 sekunder Normal  
Låg batterinivå  
Laddar 

● Intercom-samtal försökte utan 
mikrofon eller ljudsats ansluten. 

● Parkoppling av DMC intercom lyckades 
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7. ORDLISTA 
 

Term/Förkortning Beskrivning 
A2DP Avancerad ljuddistributionsprofil (för musik). Ett protokoll för att spela 

musik via Bluetooth. 
AGC-känslighet AGC (Automatic Gain Control) justerar automatiskt högtalarvolymen och 

mikrofonens känslighet beroende på mängder buller i omgivningen och 
körhastigheten. 

Enhet Mobiltelefon, GPS eller musikspelare. 
DMC Dynamic Mesh Communications. 
Intercom-läge (DMC/Bluetooth) DMC intercom eller Bluetooth intercom. 
Språk Språk för röstmeddelanden och röstkommandon. 
Enhet Cardo eller icke-Cardo Bluetooth-kommunikationssystem. 
Röststyrning Röstaktivering (genom att säga ett ord eller en fras) av vissa 

funktioner för användning utan händerna. 
Röststyrningens känslighet Justerar din mikrofons känslighet för röstaktivering medan du åker. 
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8. STÖD 
För ytterligare information: 

 www.cardosystems.com 

 support@cardosystems.com 

 USA och Kanada: 1-800-488-0363 / Internationellt +49 89 450 36819 

© 2018 Cardo Systems 

Alla rättigheter förbehållna. Cardo, Cardo-logotypen och andra Cardo-märken ägs av Cardo och kan vara 
varumärkesskyddade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Cardo Systems tar inte ansvar för 
eventuella fel i detta dokument. Information som finns häri kan ändras när som helst utan förvarning. 

För att undvika potentiella problem och få kundhjälp och garantier rekommenderar vi starkt att bara köpa 
våra produkter från auktoriserade Cardo-återförsäljare. 

Din favoritbutik är alltid det bästa alternativet. Ej auktoriserade återförsäljare och webbbutiker såsom eBay 
tillhör inte Cardos auktoriserade återförsäljare vilket innebär att du köper våra produkter från dem på egen 
risk. Cardo strävar efter att tillhandahålla kvalitetsprodukter och exceptionell kundtjänst. Vi väljer 
återförsäljare som delar den visionen. Att köpa produkter från obehöriga onlineförsäljare är 
kontraproduktivt och påverkar även konsumenten negativt som i värsta fall kan få begagnade, förfalskade 
eller defekta produkter utan garantier. Skydda din investering genom att endast köpa äkta Cardo- och 
scala rider®-produkter från auktoriserade återförsäljare. 


