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1 JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit SCHUBERTH SC1:n. SC1:llä voit soittaa kädet vapaana 
Bluetooth-matkapuhelimellasi, kuunnella stereomusiikkia tai navigaattorin 
ääniopasteita langattomasti ja keskustella matkustajasi tai muiden 
motoristien kanssa täysduplex-puheyhteydellä.

SC1 on Bluetooth 4.1 -yhteensopiva, tukien seuraavia profiileja: 
Kuulokeprofiili, hands free-profiili (HFP), Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) ja Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Tarkista 
muiden laitteiden valmistajilta yhteensopivuus tämän kuulokkeen kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuulokkeen käyttöä. Katso myös 
sivustolta www.schuberth.com Käyttöohjeen uusin versio ja lisätietoja 
Sena Bluetooth-tuotteista.

SC1:n ominaisuudet:

• Bluetooth 4.1
• Näkymätön kauneus räätälöidyllä muotoilulla
• Bluetooth-puheyhteys yli 1 kilometrin kantamalla mallissa SC1 Advanced 

ja jopa 1 kilometrin kantamalla mallissa SC1 Standard*
• 4:n osanottajan puheyhteys
• Äänikehotteet
• Älypuhelinsovellus iPhonelle ja Androidille
• Sisäinen FM-radio asemahaulla ja tallennuksella (vain SC1 Advanced)
• Yleinen puheyhteys Universal Intercom™
• Musiikin jako (vain SC1 Adcanced)
• Edistynyt melunhallinta Advanced Noise Control™
• Laiteohjelmisto päivitettävissä

*avoimessa maastossa
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Tekniset tiedot:

• Bluetooth 4.1
• Tuetut profiilit: Kuulokeprofiili, hands free-profiili (HFP), Advanced Audio 

Distribution Profile (A2DP) ja Audio Video Remote Control Profile 
(AVRCP).

2 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

• SC1-laite  
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3 SC1:n ASENTAMINEN KYPÄRÄÄN

LED

Painike (+)

Lataus- ja päivitysliitin
Painike (-)

• Akku  

• Vapautustyökalu  
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3.1 SC1:n asennus
1. Työnnä laite kypärään ja paina kevyesti, kunnes kuulet naksahduksen.

Klik

2. Työnnä akku kypärään ja paina kevyesti paikalleen.

3.2 SC1:n irrottaminen
1. Työnnä vapautustyökalu laitteeseen ja paina kevyesti, kunnes kuulet 

naksahduksen.

Klik

2. Vedä vapautustyökalua, kunnes laite liukuu pois kypärästä.
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4 KÄYTTÖÖNOTTO

4.1 Painikkeiden käyttö

Painike (+)

Painike (-)

4.2 Virran kytkeminen päälle ja pois
Kytke laitteen virta päälle painamalla painikkeita (+) ja (-) 1 sekunnin ajan, 
kunnes kuulet nousevan piippauksen ja äänikehotteen “Hello”. Kytke 
laitteen virta pois painamalla painikkeita (+) ja (-) 3 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet laskevan piippauksen ja äänikehotteen “Goodbye”.

4.3 Lataaminen
Laitteen voi ladata liittämällä laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla 
tietokoneen USB-liittimeen tai USB-verkkovirtalaturiin. Voit ladata laitteen 
millä tahansa standardin mukaisella USB-kaapelilla. LED palaa punaisena 
lataamisen ajan ja muuttuu siniseksi, kun akku on täynnä. Täydellinen 
lataus kestää noin 2,5 tuntia.

tai

Verkkolaite

Huomaa:
Ota kypärä, johon SC1 on asennettu, pois päästä lataamisen ajaksi. Kuulokkeen virta 
kytkeytyy automaattisesti pois latauksen ajaksi.
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4.4 Akun varaustilan tarkastaminen

4.4.1   LED-merkkivalo

Kytkettäessä laitteen virta punainen LED vilkkuu nopeasti osoittaen akun 
varaustilan.

4 välähdystä = korkea, 70 ~ 100%

3 välähdystä = keskitaso, 30 ~ 70%

2 välähdystä = alhainen, 0 ~ 30%

4.4.2   Äänikehoteilmaisin

Kytkiessäsi laitteen virran päälle pidä painikkeita (+) ja (-) painettuna yhtä 
aikaa noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet kolme korkeaa piippausta. Sitten 
kuulet ääniviestin akun varaustilasta. Jos kuitenkin vapautat painikkeet 
heti, kun laitteen virta kytkeytyy päälle, et kuule ääniviestiä akun 
varaustilasta.

4.5 Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuutta voi säätää helposti napauttamalla painiketta (+) tai (-). 
Kuulet merkkiäänen, kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai 
minimitason. Äänenvoimakkuus on asetettu ja ylläpidetään automaattisesti 
omalla tasollaan jokaiselle äänilähteelle, myös laitteen uudelleen-
käynnistyksen jälkeen.  Kun esimerkiksi asetat  matkapuhelimen hands 
free:lle äänenvoimakkuuden, se ei muutu, kun säädät äänenvoimakkuuden 
Bluetooth MP3-musiikille. Äänenvoimakkuuden säätäminen valmiustilassa 
vaikuttaa kuitenkin kaikkiin äänilähteisiin.



SC1

11

Suom
i

5 SC1:n LIITTÄMINEN PARIKSI BLUETOOTH-
LAITTEIDEN KANSSA

Ennen SC1 Bluetooth-kuulokkeen käyttöä muiden Bluetooth-laitteiden 
kanssa ne on liitettävä pariksi keskenään. Voit liittää SC1:n pariksi 
Bluetooth-matkapuhelimien, MP3-musiikkisoittimien, moottoripyöriin 
tarkoitettujen navigaattorien sekä muiden Sena Bluetooth-kuulokkeiden 
kanssa. Pariliitos tehdään vain kerran jokaiseen laitteeseen. Kuuloke 
säilyttää pariliitoksen laitteiden kanssa ja yhdistää automaattisesti niiden 
ollessa kantama-alueella. Kuulet yhden korkean piippauksen ja ääniviestin 
kuulokkeen yhdistäessä pariksi liitettyyn laitteeseen: “Phone connected” 
matkapuhelimeen, “Media connected” Bluetooth-stereosoittimeen.

4.6 Ohjelmistot

4.6.1   Laitehallinta

Laitehallinnassa voit päivittää laiteohjelmiston ja säätää laitteen asetukset 
suoraan tietokoneellasi. Tämän ohjelmiston avulla voit mm. tallentaa 
pikavalintanumerot ja FM-radion esivalinnat. Se on saatavana sekä 
Windowsille että Macille. Lisätietoja Laitehallinnan lataamisesta: käy 
osoitteessa oemsena.com/oem-schuberth/.

4.6.2   Älypuhelinsovellus

Älypuhelinsovelluksella voit säätää laitteen asetukset ja lukea käyttöohjetta 
sekä pikakäyttöopasta. Liitä puhelimesi pariksi SC1-kuulokkeesi kanssa 
(katso luku 5.1, “Matkapuhelimen liittäminen - Matkapuhelin, Bluetooth-
stereosoitin”). Käynnistä älypuhelinsovellus, jolla voit säätää laitteen 
asetukset suoraan puhelimella. Voit ladata älypuhelinsovelluksen 
Androidille tai iPhonelle osoitteesta www.sena.com/headset-app.
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5.1 Matkapuhelimen liittäminen - Matkapuhelin, 
Bluetooth-stereosoitin

1. Paina painiketta (+) tai (-) 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet ääni-
kehotteen “Configuration menu”.

2. Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Phone pairing”.
3. Aseta puhelimesi etsimään Bluetooth-laitteita. Valitse puhelimesi 

löytämien laitteiden luettelosta SC1.
4. Anna PIN-koodina 0000. Jotkin matkapuhelimet eivät kysy PIN-koodia.
5. Matkapuhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja SC1 on valmis 

käyttöön. Kuulet  ääniviestin “Your headset is paired”.
6. Jos pariliitosta ei luoda kahden minuutin aikana, SC1 palautuu 

valmiustilaan.

Huomaa: 
1. Jos Bluetooth-yhteys kuulokkeen ja matkapuhelimen välillä katkeaa, paina 

painiketta (+) 3 sekunnin ajan kunnes kuulet korkean piippauksen, palauttaaksesi 
Bluetooth-yhteyden välittömästi.

2. Jos Bluetooth-yhteys kuulokkeen ja mediasoittimen välillä katkeaa, paina 
painiketta (+) 1 sekunnin ajan kunnes kuulet korkean piippauksen, palauttaaksesi 
Bluetooth-yhteyden ja toiston välittömästi.

5.2 Toisen matkapuhelimen pariliitos - toinen 
matkapuhelin, GPS ja SR10

Tyypilliseen Bluetooth-kuulokkeeseen voidaan liittää vain yksi Bluetooth-
laite, mutta toisen matkapuhelimen liitosmahdollisuuden ansiosta 
kuulokkeeseen voidaan liittää toinen Bluetooth-laite kuten matkapuhelin, 
MP3-soitin tai Bluetooth-sovitin Sena SR-10.
1. Ääniasetusvalikon avaamiseksi paina painiketta (+) tai (-) 10 sekunnin 

ajan, kunnes kuulet äänikehotteen “Configuration menu”.
2. Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Second mobile 

phone pairing”.
3. Aseta puhelimesi etsimään Bluetooth-laitteita. Valitse puhelimesi 

löytämien laitteiden luettelosta SC1.
4. Anna PIN-koodina 0000. Jotkin matkapuhelimet eivät kysy PIN-koodia.
5. Matkapuhelin vahvistaa pariliitoksen onnistumisen ja SC1 on valmis 

käyttöön. Kuulet  ääniviestin “Your headset is paired”.
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Huomaa: 
1. Jos kuulokkeeseen on liitettynä kaksi audiolaitetta (A2DP), toisen laitteen ääni 

keskeyttää ensimmäisen toiston. Jos esimerkiksi kuuntelet musiikkia ensisijaisesta 
matkapuhelimestasi, se voidaan keskeyttää toistamalla musiikkia toissijaisesta 
matkapuhelimesta ja päinvastoin.

2. Sinun on käytettävä moottoripyörille tarkoitettua navigaattoria, joka lähettää 
ääniopasteet kuulokkeeseen Bluetoothilla. Useimmissa autokäyttöön 
tarkoitetuissa navigaattoreissa ei ole tätä toimintoa.

3. Sena SR10 on kaksisuuntainen Bluetooth-radiosovitin ryhmäviestintään ja se 
käyttää hands free-profiilia. Kaksisuuntaisesta radiosta SR10:n kautta tuleva ääni 
kuuluu taustalla puheyhteyden tai matkapuhelun ollessa auki.

4. GPS-navigaattori tai tutkanpaljastin voidaan liittää SR10:een kaapelilla. 
Navigaattorin ääniopaste tai tutkanpaljastimen hälytys kuuluu myös taustalla 
SR10:n kautta puheyhteyden tai matkapuhelun ollessa auki. Katso lisätietoja 
SR10:n käyttöohjeesta. 

5.3 Edistynyt valikoiva pariliitos - A2DP stereo tai hands 
free

Matkapuhelinta käyttäessäsi voit haluta käyttää valikoiden SC1:tä vain 
A2DP-stereomusiikin kuunteluun tai vain matkapuhelimen hands freenä. 
Nämä ohjeet on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka haluavat liittää 
matkapuhelimensa pariksi SC1:n kanssa vain yhdellä valitulla profiililla: 
A2DO stereomusiikille tai HFP puheluille.
Jos olet aiemmin liittänyt matkapuhelimen pariksi SC1:n kanssa, sinun on 
poistettava pariliitosluettelo molemmista laitteista. Pariliitosluettelon 
poistamiseksi SC1:stä tee tehdasasetusten palautus tai noudata 
pariliitosluettelon tyhjennysohjetta luvussa 14.18, “Tehdasasetusten 
palautus” tai 14.15, “Kaikkien Bluetooth-pariliitosten poistaminen”. 
Pariliitosluettelon poistamiseksi matkapuhelimesta katso matkapuhelimen 
käyttöohje. Useimmissa äly puhelimissa poista SC1 laitteen Bluetooth-
laiteluettelosta asetusvalikossa.
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5.3.1   Vain A2DP-stereomusiikki

1. Ääniasetusvalikon avaamiseksi paina painiketta (+) tai (-) 10 sekunnin 
ajan, kunnes kuulet äänikehotteen “Configuration menu”.

2. Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Media selective 
pairing”.

3. Aseta älypuhelimesi etsimään Bluetooth-laitteita. Valitse puhelimesi 
löytämien laitteiden luettelosta SC1.

4. Anna PIN-koodina 0000. Jotkin matkapuhelimet eivät kysy PIN-koodia.

5.3.2   HFP vain matkapuheluille

1. Ääniasetusvalikon avaamiseksi paina painiketta (+) tai (-) 10 sekunnin 
ajan, kunnes kuulet äänikehotteen “Configuration menu”.

2. Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Phone selective 
pairing”.

3. Aseta älypuhelimesi etsimään Bluetooth-laitteita. Valitse puhelimesi 
löytämien laitteiden luettelosta SC1.

4. Anna PIN-koodina 0000. Jotkin matkapuhelimet eivät kysy PIN-koodia.

6 MATKAPUHELIN, GPS, SR10

6.1 Matkapuhelimella soittaminen ja vastaaminen
1. Tulevaan puheluun vastaamiseksi napauta painiketta (+).
2. Voit myös vastata puheluun sanomalla jotakin kovalla äänellä, jos 

Puheohjattu puhelimeen vastaaminen (VOX Puhelin) on päällä, ellet 
ole puheyhteydessä.

3. Puhelun lopettamiseksi paina painiketta (+) 2 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet keskikorkean piippauksen, tai odota, että vastapuoli lopettaa 
puhelun. 

4. Puhelun hylkäämiseksi paina painiketta (+) 2 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet piippauksen puhelimen soidessa.

5. Puhelun voi soittaa eri tavoin:
 - Syötä numerot puhelimesi näppäimistöllä ja soita puhelu. Puhelu 

siirtyy automaattisesti kuulokkeeseen.
 - Valmiustilassa paina painiketta (+) 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi 

matkapuhelimesi äänivalinnan. Sitä varten äänivalintatoiminnon 
on oltava saatavana matkapuhelimessa. Katso matkapuhelimesi 
käyttöohjeet.
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Huomaa: 
1. Jos kuulokkeeseen on liitetty kaksi matkapuhelinta ja toiseen puhelimeen tulee 

puhelu, kun ensimmäisessä puhelimessa on puhelu auki, voit vastata toiseen 
matkapuhelimeen. Siinä tapauksessa ensimmäisen matkapuhelimen puhelu on 
pidossa. Jos lopetat puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu automaattisesti.

2. Jos kuulokkeeseen on liitetty sekä matkapuhelin että navigaattori, et ehkä voi 
kuunnella navigaattorin opasteita puhelun aikana.

6.2 Pikavalinta
Voit soittaa nopeasti puhelun äänipikavalintavalikon kautta.
1. Äänipikavalintavalikon avaamiseksi paina painiketta (+) 5 sekunnin 

ajan, kunnes kuulet yhden keskikorkean piippauksen ja äänikehotteen 
“Speed dial”.

2. Navigoi valikoiden välillä napauttamalla painiketta (+). Kuulet 
äänikehotteen jokaiselle valikon kohteelle.

3. Valitse äänivalikko seuraavista napauttamalla painiketta (+):

(1) Last number redial (viimeksi valittu 
numero)

(4) Speed dial 3 (pikavalinta 3)

(2) Speed dial 1 (pikavalinta 1) (5) Cancel (peruuta)
(3) Speed dial 2 (pikavalinta 2)

4. Valittuasi viimeksi valitun numeron uudelleenvalintavalikon kuulet 
äänikehotteen “Last number redial”. Soita sitten viimeksi valittuun 
numeroon napauttamalla painiketta (+).

5. Soittaaksesi pikavalintanumeroihin siirry valikossa napauttamalla 
painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Speed dial (#)”. Napauta 
sitten painiketta (-).

6. Jos haluat poistua pikavalinnasta välittömästi, napauta painiketta 
(+) kunnes kuulet äänikehotteen “Cancel” ja napauta painiketta (-). 
Ellet paina mitään painiketta 15 sekunnin kuluessa, SC1 poistuu 
äänivalintavalikosta ja palaa valmiustilaan.

Huomaa: 
1. Yhdistä matkapuhelin ja kuuloke käyttääksesi pikavalintatoimintoa.
2. Sinun on tallennettava pikavalintanumerot ennen pikavalinnan käyttöä (katso 

luku 14.6, “Pikavalintanumeroiden tallennus”).
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6.3 GPS-navigaattori
Jos liität Bluetooth-navigaattorin pariksi SC1:een luvun 5.2, “Toisen 
matkapuhelimen pariliitos - Toinen matkapuhelin, GPS ja SR10” ohjeen 
mukaan, voit kuunnella navigaattorin opasteet langattomasti. Säädä 
äänenvoimakkuus napauttamalla painiketta (+) tai (-). Navigaattorin 
ääniopasteet keskeyttävät puheyhteyden, joka palautuu automaattisesti 
ääniopasteen päätyttyä.

6.4 Sena SR10, kaksisuuntainen radiosovitin
Voit käyttää kaksisuuntaista radiota ja SC1:n Bluetooth-puheyhteyttä yhtä 
aikaa käyttäen Sena SR10:tä, kaksisuuntaista Bluetooth-radiosovitinta 
(katso luku 5.2, “Toisen matkapuhelimen pariliitos - Toinen matkapuhelin, 
GPS ja SR10”). Kaksisuuntaisen radion tuleva ääni ei keskeytä puheyhteyttä, 
mutta se kuuluu taustalla. Tämä on hyödyllinen, kun keskustelet 
matkustajasi kanssa puheyhteydellä ja käytät kaksisuuntaista radiota 
viestintään muiden motoristien kanssa.

7 STEREOMUSIIKKI

7.1 Bluetooth-stereomusiikki
Bluetooth-äänilähde on liitettävä pariksi SC1:n kanssa “Matkapuhelimen 
liittäminen - Matkapuhelin, Bluetooth-stereosoitin” menettelyillä, jotka 
kuvataan luvussa 5.1. SC1 tukee audion/videon kauko-ohjausprofiilia 
(AVRCP), joten jos Bluetooth-soittimesi tukee myös AVRCP:tä, voit ohjata 
musiikin toistoa SC1:llä. Voit äänenvoimakkuuden säädön lisäksi käyttää 
toimintoja kuten toisto, tauko, seuraava ja edellinen kappale.
1. Musiikin toiston aloittamiseksi tai keskeyttämiseksi paina painiketta 

(+) 1 sekunnin ajan, kunnes kuulet kaksoispiippauksen.
2. Sääd äänenvoimakkuutta napauttamalla painiketta (+) tai (-).
3. Seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen siirtymiseksi paina painiketta 

(+) tai (-) 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet keskikorkean äänimerkin.
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7.2 Musiikin jako (vain SC1 Advanced)
Voit aloittaa musiikin jakamisen puheyhteystoverin kanssa käyttämällä 
Bluetooth-stereomusiikkia kaksisuuntaisen puheyhteyden aikana (katso 
luku 8.2, “Kahden osanottajan puheyhteys”). Kun lopetat musiikin 
jakamisen, palaat puheyhteyteen. Musiikin jaon aloittamiseksi tai 
keskeyttämiseksi paina painiketta (+) 1 sekunnin ajan puheyhteyden 
aikana, kunnes kuulet kaksoispiippauksen. Seuraavaan tai edelliseen 
kappaleeseen siirtymiseksi paina painiketta (+) tai (-) 2 sekunnin ajan.

Huomaa: 
1. Sekä sinä että puheyhteystoverisi voitte kauko-ohjata musiikkia kuten siirtyä 

seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.
2. Musikkin jako taukoaa, kun käytät matkapuhelintasi tai kuuntelet navigaattorin 

opasteita.

8 Puheyhteys

Avataksesi puheyhteyden pariliitostilan, puheyhteyden kumppanien 
kanssa tai ryhmäpuheyhteyden, sinun on avattava puheyhteysvalikko 
painamalla painiketta (-) 1 sekunnin ajan. Jos teet minkä tahansa 
toimenpiteen puheyhteysvalikossa, poistut valikosta automaattisesti.

Puheyhteystoiminnot Painikkeiden käyttö

Avaa puheyhteysvalikko Paina painiketta (-) 1 sekunnin ajan

- Avaa puheyhteyden pariliitostila Napauta painiketta (+)

- Ota yhteys ensimmäiseen 
puheyhteyskumppaniin Napauta painiketta (-)

- Ota yhteys toiseen 
puheyhteyskumppaniin Napauta kaksi kertaa painiketta (-)

- Ota yhteys kolmanteen 
puheyhteyskumppaniin Napauta kolme kertaa painiketta (-)

- Avaa ryhmäpuheyhteys Paina painiketta (-) 1 sekunnin ajan

- Poistu puheyhteysvalikosta Paina painiketta (+) 3 sekunnin ajan
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8.1 Puheyhteyden pariliitos

8.1.1   Pariliitos toiseen SC1-kuulokkeeseen puheyhteyttä varten

SC1 voidaan liittää kolmeen muuhun kuulokkeeseen Bluetooth-
puheyhteyksiä varten-
1. Kytke pariksi liitettävien SC1-kuulokkeiden (A ja B) virta päälle.
2. Paina painiketta (-) 1 sekunnin ajan puheyhteysvalikon avaamiseksi.
3. Napauta kerran (+) ja kuulet keskikorkean piippauksen sekä ääniviestin 

“Intercom pairing”.

4. Napauta kerran painiketta (+) jommassa kummassa kuulokkeessa (A 
tai B) ja odota, kunnes molempien kuulokkeiden LEDit syttyvät sinisinä 
ja puheyhteys syntyy automaattisesti. SC1-kuulokkeet A ja B on liitetty 
keskenään pariksi puheyhteyttä varten. Jos pariliitosta ei luoda yhden 
minuutin aikana, SC1 palautuu valmiustilaan.

A

B

C

D

Pariliitos A & B
5. Voit tehdä toisen pariliitoksen kuulokkeiden A ja C sekä A ja D välillä 

edellä kuvatulla menettelyllä.
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6. Puheyhteyden pariliitosjono toimii periaatteella ‘viimeisenä 
tullut jonon kärkeen’. Jos kuulokkeeseen on liitetty pariksi useita 
kuulokkeita puheyhteyttä varten, viimeisenä liitetty kuuloke 
asetetaan ensimmäiseksi puheyhteyskumppaniksi. Edellisestä 
puhe yhteyskumppanista tulee toinen puheyhteyskumppani, ja 
ensimmäisestä kolmas puheyhteyskumppani.

Huomaa: 
Esimerkiksi edellä esitetyn pariliitosmenettelyn jälkeen kuuloke D on kuuloke A:n 
ensimmäinen puheyhteyskumppani. Kuuloke C on kuulokkeen A toinen 
puheyhteyskumppani ja kuuloke B on kuulokkeen A kolmas puheyhteyskumppani.

8.1.2   Pariliitos muihin Sena-kuulokemalleihin puheyhteyttä varten

SC1 voidaan liittää pariksi muiden Sena-kuulokemallien kuten SC10U 
kanssa puheyhteyttä varten. Noudata edellä esiteltyä menettelyä näiden 
mallien liittämisessä pariksi.

8.2 Kahden osanottajan puheyhteys

8.2.1   Kaksisuuntaisen puheyhteyden avaaminen

Voit avata puheyhteyden kenen tahansa puheyhteyskumppanin kanssa 
napauttamalla painiketta (-) puheyhteysvalikossa. Paina painiketta (-) 1 
sekunnin ajan puheyhteysvalikon avaamiseksi. Napauta painiketta (-) 
kerran avataksesi puheyhteyden ensimmäiseen puheyhteyskumppaniin, 
napauta painiketta (-) kaksi kertaa avataksesi puheyhteyden toiseen 
puheyhteyskumppaniin, ja napauta painiketta (-) kolme kertaa avataksesi 
puheyhteyden kolmanteen puheyhteyskumppaniin.

8.2.2   Kahden osanottajan puheyhteyden päättäminen

Voit päättää puheyhteyden kenen tahansa puheyhteyskumppanin kanssa 
napauttamalla painiketta (-) puheyhteysvalikossa. Paina painiketta (-) 1 
sekunnin ajan puheyhteysvalikon avaamiseksi. Napauta painiketta (-) 
kerran päättääksesi puheyhteyden ensimmäiseen puheyhteyskumppaniin, 
napauta painiketta (-) kaksi kertaa päättääksesi  puheyhteyden toiseen 
puheyhteyskumppaniin, ja napauta painiketta (-) kolme kertaa päättääksesi 
puheyhteyden kolmanteen puheyhteyskumppaniin.
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8.3 Kolmen osanottajan puheyhteys

8.3.1   Kolmen osanottajan puheyhteyden avaaminen

Sinä (A) voit  muodostaa kolmen osanottajan puheyhteyden kahteen SC1-
kumppaniin (B ja C) avaamalla kaksi puheyhteyttä samanaikaisesti. Kolmen 
osanottajan puheyhteyden ajaksi on kaikkien kolmen matka puhelin-
yhteydet tilapäisesti katkaistu. Heti, kun neuvottelupuheyhteys päättyy tai 
yksi osanottaja poistuu puheyhteydestä, kaikki matkapuhelimet liittyvät 
automaattisesti kuulokkeisiinsa. Jos saat matkapuhelun neuvottelu puhe-
yhteyden aikana, päätä neuvottelupuheyhteys yhdistääksesi puhelimen 
automaattisesti ja vastaanottaaksesi puhelun.
1. Sinun (A) tulee olla liitettynä pariksi kahteen kumppaniin (B ja C) 

kolmen osanottajan puheyhteyden mahdollistamiseksi.

(A)

(B)
1. kumppani 2. kumppani

(C)

Parili
ito
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2. Aloita puheyhteys toisen puheyhteysryhmän kumppanisi kanssa. 
Esimerkiksi sinä (A) voit avata puheyhteyden kumppanin (B) kanssa. Tai 
puheyhteyskumppani (B) voi avata puheyhteyden sinun kanssasi (A).

(A)

(B)
1. kumppani 2. kumppani

(C)

3. Sinä (A) voit avata yhtteyden toiseen kumppaniin (C) kaksois-
napauttamalla painiketta (-) puheyhteysvalikossa, tai toinen puhe-
yhteyskumppani (C) voi liittyä neuvotteluun avaamalla puheyhteyden 
sinuun (A).

(A)

(B)
1. kumppani 2. kumppani

(C)
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4. Nyt sinulla (A) ja kahdella SC1-puheyhteyskumppanilla (B ja C) on 
kolmen osanottajan puheyhteys.

(A)

(B)
1. kumppani 2. kumppani

(C)

8.3.2   Kolmen osanottajan puheyhteyden päättäminen

Voit päättää koko neuvottelupuheyhteyden tai vain katkaista 
puheyhteyden yhdestä aktiivisesta puheyhteyskumppanistasi.
1. Paina painiketta (-) 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen, 

neuvottelupuheyhteyden päättämiseksi kokonaan. Se katkaisee 
molemmat puheyhteydet (B):n ja (C):n kanssa.

2. Napauta tai kaksoisnapauta painiketta (-) puheyhteysvalikossa 
katkaistaksesi puheyhteyden toisen kumppanin kanssa. Esimerkiksi 
yhdellä painikkeen (-) napautuksella puheyhteysvalikossa katkaiset 
puheyhteyden ensimmäiseen puheyhteyskumppaniin (C). Sinulla on 
kuitenkin puheyhteys auki toiseen kumppaniin (C).

8.4 Neljän osanottajan puheyhteys

8.4.1   Neljän osanottajan puheyhteyden avaaminen

Neljän osapuolen puheyhteys kolmen muun SC1-käyttäjän kanssa on 
mahdollinen lisäämällä yksi osanottaja kolmen osapuolen puheyhteyteen. 
Kolmen osanottajan puheyhteyden ollessa auki kuten edellä luvussa 8.3, 
“Kolmen osanottajan puheyhteys”, uusi osanottaja (D), joka on sinun 
puheyhteyskumppanisi (C) puheyhteyskumppani, voi liittyä keskusteluun 
avaamalla puheyhteyden kumppaniisi (C). Huomaa, että tässä tapauksessa 
uusi osanottaja (D) on (C):n puheyhteyskumppani, ei sinun (A).

8.4.2   Neljän  osanottajan puheyhteyden päättäminen

Kuten kolmen osanottajan puheyhteydessä, voit lopettaa neljän 
osanottajan puheyhteyden kokonaan tai katkaista yhden puheyhteyden.
1. Paina painiketta (-) 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen, 

neuvottelupuheyhteyden päättämiseksi kokonaan. Se päättää 
puheyhteydet sinun (A) ja puheyhteyskumppaniesi (B) ja (C) välillä.
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2. Napauta tai kaksoisnapauta painiketta (-) puheyhteysvalikossa 
katkaistaksesi puheyhteyden toisen kumppanin kanssa. Kun katkaiset 
puheyhteyden toisen kumppanisi (C) kanssa kaksoisnapauttamalla 
painiketta (-) puheyhteysvalikossa, menetät yhteyden myös 
kolmanteen osanottajaan (D). Tämä johtuu siitä, että kolmas osanottaja 
(D) on yhteydessä sinuun toisen kumppanin kautta (C).

Huomaa:
Usean osanottajan puheyhteydessä on mukana monta kuuloketta. Eri signaalien 
häiritessä toisiaan monen osanottajan puheyhteyden kantama on suhteellsiesti 
lyhyempi kuin kahden osanottajan.

8.5 Ryhmäkutsu
Voit hakea ryhmääsi lähettämällä ryhmäkutsun. Jos kantomatkan alueella 
on kumppani, kuulet kellon äänen. Napauta painikkeita (+) ja (-) 
lähettääksesi ryhmäkutsun

9 KOLMEN OSANOTTAJAN 
NEUVOTTELUPUHELU 
PUHEYHTEYSOSANOTTAJAN KANSSA

1. Kun saat puhelun puheyhteyden aikana, kuulet soittoäänen. Voit valita 
joko 1) matkapuhelimeen vastaamisen ja puheyhteyden päättämisen, 
tai 2) hylätä puhelun ja jatkaa puheyhteyskeskustelua.

1) Vastataksesi puhelimeen ja päättääksesi puheyhteyskeskustelun 
napauta painiketta (+). VOX Puhelin-toiminto ei toimi, jos olet 
puheyhteydessä. Kun päätät puhelun, puheyhteys palautuu 
automaattisesti.

2) Puhelun hylkäämiseksi ja puheyhteyden jatkamiseksi paina 
painiketta (+) 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.

Toisin kuin muissa moottoripyöräilijöille tarkoitetuissa Bluetooth-
kuulokkeissa, tämä estää puheyhteydestä putoamisen saapuvan 
puhelun vuoksi.
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2. Auki olevan matkapuhelun aikana saapuvasta puheyhteyspyynnöstä 
ilmoitetaan neljällä korkealla piippauksella. Kuulet myös ääniviestin 
“Intercom requested”. Tässä tapauksessa puheyhteys ei ohita 
matkapuhelua, koska puheyhteyden prioriteetti on alempi kuin 
matkapuhelun. Sinun on päätettävä matkapuhelu, ennen kuin voit 
avata tai vastaanottaa puheyhteyden.

3. Kolmen osapuolen neuvottelupuhelu on mahdollinen lisäämällä 
puheyhteyskumppani matkapuheluun. Matkapuhelun aikana 
napauta painiketta (-) puheyhteysvalikossa kutsuaksesi yhden puhe-
yhteyskumppanisi matkapuhelinlinjalle. Katkaistaksesi puheyhteyden 
tai puhelun sinun on odotettava, kunnes vastapuoli katkaisee puhelun 
tai päättää puheyhteyden. 

10 RYHMÄPUHEYHTEYS

Ryhmäpuheyhteydellä voit luoda välittömästi monen osanottajan 
neuvottelupuheyhteyden kolmen muun viimeisimpänä pariksi liitetyn 
kuulokkeen kanssa. 
1. Tee puheyhteyden pariliitokset enintään kolmelle kuulokkeelle, joiden 

kanssa haluat ryhmäpuheyhteyden toimivan.
2. Paina painiketta (-) 1 sekunnin ajan puheyhteysvalikossa avataksesi 

ryhmäpuheyhteyden. LED vilkkuu sinisenä ja punaisena yhtä aikaa ja 
kuulet ääniviestin “Group intercom”. 

3. Lopettaaksesi ryhmäpuheyhteyden paina painiketta (-) 3 sekunnin 
ajan ryhmäpuheyhteyden aikana. Kuulet ääniviestin “Group intercom 
terminated”.

Huomaa:
Ryhmäpuheyhteys tukee vain laitteita SC1, SC10U, 10Upad, 10U, 10C, 10R, 10S, 20S ja 
Tufftalk. Muut kuulokkeet eivät osallistu ryhmäpuheyhteyteen.
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11 YLEINEN PUHEYHTEYS

Voit muodostaa puheyhteyden muihin kuin Sena Bluetooth-kuulokkeisiin 
yleisellä puheyhteydellä. Muut kuin Sena Bluetooth-kuulokkeet voidaan 
yhdistää Sena Bluetooth-kuulokkeeseen, jos ne tukevat Bluetooth hands 
free-profiilia (HFP). Toimintamatka saattaa vaihdella, riippuen toisen 
Bluetooth-kuulokkeen suorituskyvystä. Yleensä se on lyhyempi kuin 
normaalin puheyhteyden kantama, koska se käyttää Bluetooth hands free-
profiilia. Yleinen puheyhteys vaikuttaa sekä matkapuhelimen liitäntään 
että monipisteliitäntään (motoristit käyttävät useimmiten navigaattorille). 
Et voi käyttää monipisteliitännän laitetta käyttäessäsi yleistä puheyhteyttä 
kuten alla olevassa tapauksessa.

1. Jos muu kuin Sena-kuuloke ei tue monipisteliitäntää, se ei voi käyttää 
puhelun yhteyttä yleisen puheyhteyden aikana.

2. Sena-kuulokkeissa yleinen puheyhteys vaikuttaa monipisteliitäntään.
3. Jos muu kuin Sena-kuuloke (liitettynä jo yleiseen puheyhteyteen 

Senan kanssa) kytketään päälle, monipisteliitäntä poistetaan käytöstä 
automaattisesti. Muu kuin Sena-kuuloke yhdistetään automaattisesti 
Sena-kuulokkeeseen yleisellä puheyhteydellä. Et siis voi käyttää 
monipisteliitännän laitteita kuten navigaattoria silloin, kun muun kuin 
Sena-kuulokkeen virta on päällä.

4. Vaikka irrotat muun kuin Sena-kuulokkeen yleisestä puheyhteydestä, 
se ei automaattisesti palauta monipisteliitäntää. Monipisteliitännän 
palauttamiseksi sinun on ensin katkaistava virta muusta kuin Sena-
kuulokkeesta, ja sitten yritettävä yhdistää monipistelaite käsin joko 
laitteen näytöltä tai käynnistämällä laite uudelleen, jolloin se yhdistyy 
automaattisesti Sena-kuulokkeeseen.
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11.1 Yleisen puheyhteyden pariliitos
SC1 voidaan liittää muihin kuin Sena Bluetooth-kuulokkeisiin Bluetooth-
puheyhteyksiä varten. Voit liittää SC1:n vain yhteen muuhun kuin Sena-
kuulokkeeseen, joten jos liität sen pariksi toisen muun kuin Sena-
kuulokkeen kanssa, ensimmäinen pariliitos poistetaan.
1. Kytke SC1:n ja pariksi liitettävän muun kuin Sena Bluetooth-kuulokkeen 

virta päälle.
2. Paina painikkeita (+) ja (-) 10 sekunnin ajan asetusvalikon avaamiseksi. 

Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Universal 
intercom pairing”. Napauta sitten painiketta (-) yleisen puheyhteyden 
pariliitostilan aktivoimiseksi, sininen LED alkaa vilkkua nopeasti ja 
kuulet useita piippauksia. Katso lisätietoja luvusta 14.17, “Yleisen 
puheyhteyden pariliitos”.

3. Suorita hands free-pariliitoksen vaatimat toimet muussa kuin Sena 
Bluetooth-kuulokkeessa (katso laitteen käyttöohje). SC1 liittää 
muun kuin Sena Bluetooth-kuulokkeen pariksi automaattisesti, kun 
molemmat  ovat pariliitostilassa.

11.2 Kahden osanottajan yleinen puheyhteys
Voit avata yleisen puheyhteyden muun kuin Sena Bluetooth-kuulokkeen 
kanssa samalla menetelmällä kuin muiden Sena-kuulokkeiden kanssa. 
Puheyhteysvalikossa voit napauttaa kerran painiketta (-) avataksesi 
puheyhteyden ensimmäisen kumppanin kanssa, kaksoisnapautuksella 
toiseen kumppaniin ja kolmella napautuksella kolmanteen kumppaniin.

Muut kuin Sena Bluetooth-kuulokkeet voivat aloittaa yleisen puheyhteyden 
aktivoimalla äänivalinnan tai uudelleenvalintatoiminnon. Voit myös 
katkaista nykyisen yhteyden käyttäen toimintoa puhelun päättämiseksi 
(katso kuulokkeiden käyttöohje äänivalinnalle, uudelleenvalinnalle ja 
puhelun päättämiselle).
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11.3 Kolmen osanottajan yleinen puheyhteys
Voit luoda kolmen osanottajan yleisen puheyhteyden kahden SC1:n ja 
yhden muun kuin Sena Bluetooth-kuulokkeen välille. Jos puheyhteys 
luodaan, mikään yhteydessä oleva kuuloke ei voi käyttää matka-
puhelintoimintoa, koska kuulokkeen ja puhelimen välinen yhteys on 
tilapäisesti katkaistu. Jos lopetat puheyhteyden, matkapuhelimen yhteys 
palautetaan automaattisesti, jotta voit kyättää matkapuhelimen 
puhelutoimintoa.
1. Sinun (A) on oltava pariksi liitettynä muun kuin Sena Bluetooth-

kuulokkeen (B) sekä toisen SC1-kuulokkeen (C) kanssa kolmen 
osanottajan puheyhteyden mahdollistamiseksi.

(A)

(B) (C)
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2. Aloita puheyhteys puheyhteysryhmän muun kuin Sena Bluetooth-
kuulokkeen kanssa. Esimerkiksi sinä (A) voit avata puheyhteyden muun 
kuin Sena Bluetooth-kuulokkeen (B) kanssa. Muu kuin Sena Bluetooth-
kuuloke (B) voi myös avata puheyhteyden sinun kanssasi (A).

(A)

(B) (C)

3. Toinen SC1 (C) voi liittyä puheyhteyteen avaamalla yhteyden sinuun 
(A).

(A)

(B) (C)
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4. Nyt sinä (A), muu kuin Sena Bluetooth-kuuloke (B) ja toinen SC1 (C) 
olette kolmen osanottajan puheyhteydessä.

(A)

(B) (C)

5. Voit katkaista kolmen osanottajan yleisen puheyhteyden painamalla 
painiketta (-) 3 sekunnin ajan.

11.4 Neljän osanottajan yleinen puheyhteys
Voit luoda neljän osanottajan yleisen puheyhteyden eri muodoissa: 1) 
kolme SC:tä ja yksi muu kuin Sena Bluetooth-kuuloke tai 2) kaksi SC1:tä ja 
kaksi muuta kuin Sena Bluetooth-kuuloketta.

Kaksi muuta neljän osanottajan yleistä puheyhtyeyttä on mahdollisia: 1) 
sinun kuulokkeesi (A), muu kuin Sena Bluetooth-kuuloke (B), toinen SC1 (C) 
ja muu kuin Sena Bluetooth-kuuloke (D), 2) sinun kuulokkeesi (A), muu 
kuin Sena Bluetooth-kuuloke (B) ja kaksi muuta SC1-kuuloketta (C ja D). 
Voit avata neljän osanottajan puheyhteyden samalla tavalla kuin normaalin 
neljän osanottajan puheyhteyden.
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3. Muu kuin Sena Bluetooth-kuuloke (D) voi liittyä neuvotteluun 
avaamalla puheyhteyden SC1:een (C).

(B) (D)

(A) (C)

4. Nyt kaksi SC1-kuuloketta (A ja C) sekä kaksi muuta kuin Sena Bluetooth-
kuuloketta (B ja D) on yhdistetty yleisellä puheyhteydellä.

(B) (D)

(A) (C)

Voit katkaista neljän osanottajan yleisen puheyhteyden samalla tavalla 
kuin normaalin neljän osanottajan puheyhteyden. Katso luku 8.4.2, “Neljän  
osanottajan puheyhteyden päättäminen”.

11.4.1   Neljän osanottajan yleinen puheyhteys tapaus 1

Kaksi SC1-kuuloketta (A ja B) sekä kaksi muuta kuin Sena Bluetooth-
kuuloketta (C ja D).
1. Sinä (A) voit avata puheyhteyden muun kuin Sena Bluetooth-

kuulokkeen (B) kanssa.

(B) (D)

(A) (C)

2. Toinen SC1 (C) voi liittyä puheyhteyteen avaamalla yhteyden sinuun 
(A).

(B) (D)

(A) (C)
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11.4.2   Neljän osanottajan yleinen puheyhteys tapaus 2

Kolme SC1-kuuloketta (A, C ja D) sekä yksi muu kuin Sena Bluetooth-
kuuloke (B). Menettely on sama kuin tapauksessa 1, kuvattu luvussa 11.4.1.

(B) (D)

(A) (C)

12 FM-RADIO

FM-radio on vain mallissa SC1 ADVANCED.

12.1 FM-radion kytkeminen päälle ja pois
FM-radion kytkemiseksi päälle paina painiketta (-) 5 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet keskikorkean kaksoispiippauksen. Kuulet myös ääniviestin “FM on”. 
FM-radion kytkemiseksi pois paina painiketta (-) 5 sekunnin ajan, kunnes 
kuulet ääniviestin “FM off”. SC1 muistaa viimeksi kuunnellun aseman 
taajuuden, kun kytket virran pois. Kytkiessäsi virran päälle viimeinen 
kuunnellun aseman taajuus kuuluu.

12.2 Asemahaku
Seuraavan radioaseman hakemiseksi paina painiketta (+) 1 sekunnin ajan.

12.3 Esivalitut asemat
Voit kuunnella FM-radion esivalintaan tallennettuja asemia. Siirry 
seuraavaan tallennettuun esivalinta-asemaan painamalla (+) 3 sekunnin 
ajan.
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Huomaa: 
1. Voit tallentaa FM-asemia esivalintaan ennen kuin käytät FM-radiota. Yhdistä SC1 

tietokoneeseen ja avaa laitehallinta. Sen avulla voit tallentaa 10 FM-asemaa SC1:n 
asetusvalikossa. Voit tehdä saman älypuhelinsovelluksella.

2. Voit vastata saapuvaan puheluun ja puheyhteyteen kuunnellessasi FM-radiota.

12.4 Alueen valinta
Voit valita oikean FM-taajuusalueen laitehallinnassa. Aluevalinnalla voit 
optimoida hakutoiminnon välttämään tarpeettomia taajuusalueita 
(tehdasasetus: maailmanlaajuinen).

Alue Taajuusalue Askel

Maailmanlaajuinen 76,0 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz

Amerikka 87,5 ~ 107,9 MHz ± 200 kHz

Aasia 87,5 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz

Australia 87,5 ~ 107,9 MHz ± 200 kHz

Eurooppa 87,5 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz

Japani 76,0 ~ 95,0 MHz ± 100 kHz

13 TOIMINTOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS

SC1 toimii seuraavalla tärkeysjärjestyksellä:

(ylin)  Matkapuhelin

   Puheyhteys

   Musiikin jako Bluetoothilla

   FM-radio

(alin)  Bluetooth-stereomusiikki

Tärkeysjärjestyksessä ylempi keskeyttää aina tärkeysjärjestyksessä 
alemman. Esimerkiksi puheyhteys keskeyttää aina stereomusiikin, ja 
saapuva matkapuhelu keskeyttää aina puheyhteyden.
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14 ASETUKSET

Voit säätää SC1:n asetukset alla kuvatuilla äänivalikon ohjeilla.
1. Avaa ääniasetusvalikko painamalla painiketta (+) tai (-) 10 

sekunnin ajan, kunnes LED palaa sinisenä ja kuulet korkeataajuiset 
kaksoispiippaukset. Kuulet myös ääniviestin “Configuration menu”.

2. Navigoi valikoiden välillä napauttamalla painiketta (+). Kuulet 
äänikehotteen jokaiselle valikon kohteelle.

3. Voit kytkeä toiminnon päälle/pois tai suorittaa komennon 
napauttamalla painiketta (-).

4. Ellet paina mitään painiketta 10 sekunnin kuluessa, SC1 poistuu 
ääniasetusvalikosta ja palaa valmiustilaan.

5. Jos haluat poistua pikavalinnasta välittömästi, napauta painiketta (+) 
kunnes kuulet äänikehotteen “Exit configuration” ja napauta painiketta 
(-).

Valikon kohteiden äänikehotteet ovat:
(1) Intercom pairing * (Puheyhteyden 
pariliitos)

(11) HD intercom (HD puheyhteys)

(2) Phone pairing (Puhelimen pariliitos) (12) Voice prompt (Äänikehote)
(3) Second mobile phone pairing (Toisen 
matkapuhelimen pariliitos)

(13) RDS AF setting (RDS AF:n asetus)

(4) Phone selective pairing  (Puhelimen 
valikoiva pariliitos)

(14) Noise control (Melunhallinta)

(5) Media selective pairing (Median 
valikoiva pariliitos)

(15) Delete all pairings (Poista kaikki 
pariliitokset)

(6) Speed dial (Pikavalinta) (16) Remote control pairing (Kauko-
ohjauksen pariliitos)

(7) Audio Boost (17) Universal intercom pairing (Yleisen 
puheyhteyden pariliitos)

(8) VOX phone (VOX puhelin) (18) Factory reset (Tehdasasetusten 
palautus)

(9) VOX intercom (VOX puheyhteys) (19) Exit configuration (Poistu 
asetuksista)

(10) Smart volume control (Älykäs 
äänenvoimakkuuden säätö)

* Vain SC1 ADVANCED
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NapautusPaina

Puheyhteyden pariliitos*

Puhelimen pariliitos

Toisen matkapuhelimen pariliitos

Puhelimen valikoiva pariliitos

Median valikoiva pariliitos

Pikavalinta

Audio Boost

VOX puhelin

VOX-puheyhteys

Älykäs äänenvoimakkuuden säätö

VOX-puheyhteys

Äänikehote

RDS AF:n asetus

Melunhallinta

Poista kaikki pariliitokset

Kauko-ohjauksen pariliitos

Yleisen puheyhteyden pariliitos

Tehdasasetusten palautus

Poistu asetuksista

14.1 Puheyhteyden pariliitos (vain SC1 ADVANCED)

Äänikehote “Intercom pairing”

Tehdasasetus Ei ole
Siirry puheyhteyden pariliitostilaan painamalla painiketta (+), kunnes 
kuulet äänikehotteen “Intercom pairing”. Napauta sitten painiketta (-) 
pariliitostilan aktivoimiseksi. Kun molemmat kuulokkeet ovat puhe-
yhteyden pariliitostilassa, napauta toisen kuulokkeen painiketta (+) ja 
puheyhteysliitos syntyy kohta automaattisesti. Kuuloke poistuu 
asetusvalikosta.

14.2 Matkapuhelimen pariliitos

Äänikehote “Phone pairing”

Tehdasasetus Ei ole
Siirry matkapuhelimen pariliitostilaan painamalla painiketta (+), kunnes 
kuulet äänikehotteen “Phone pairing”. Katso lisätiedot matkapuhelimen 
pariliitoksesta luvusta 5.1, “Matkapuhelimen liittäminen - Matkapuhelin, 
Bluetooth-stereosoitin”. Jos napautat painiketta (+). poistut puhelimen 
pariliitostilasta.

* Vain SC1 ADVANCED
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14.3 Toisen matkapuhelimen pariliitos

Äänikehote “Second mobile phone pairing”

Tehdasasetus Ei ole
Siirry toisen matkapuhelimen pariliitostilaan painamalla painiketta (+), 
kunnes kuulet äänikehotteen “Second mobile phone pairing”. Katso 
lisätiedot toisen matkapuhelimen pariliitoksesta luvusta 5.2, “Toisen 
matkapuhelimen pariliitos - toinen matkapuhelin, GPS ja SR10”. Jos 
napautat painiketta (+). poistut puhelimen pariliitostilasta.

14.4 Puhelimen valikoiva pariliitos

Äänikehote “Phone selective pairing”

Tehdasasetus Ei ole
Siirry matkapuhelimen valikoivaan pariliitostilaan painamalla painiketta 
(+), kunnes kuulet äänikehotteen “Phone selective pairing”. Katso lisätiedot 
matkapuhelimen valikoivasta pariliitoksesta luvusta 5.3.2, “HFP vain 
matkapuheluille”. Jos napautat painiketta (+), poistut puhelimen 
valikoivasta pariliitostilasta.

14.5 Median valikoiva pariliitos

Äänikehote “Media selective pairing”

Tehdasasetus Ei ole
Siirry median valikoivaan pariliitostilaan painamalla painiketta (+), kunnes 
kuulet äänikehotteen “Media selective pairing”. Katso lisätiedot median 
valikoivasta pariliitoksesta luvusta 5.3.1, “Vain A2DP-stereomusiikki”. Jos 
napautat painiketta (+). poistut median valikoivasta pariliitostilasta.

14.6 Pikavalintanumeroiden tallennus

Äänikehote “Speed dial”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)

1. Puhelinnumeron tallentamiseksi pikavalintanumeroksi napauta 
painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Speed dial”.

2. Napauta painiketta (-) ja kuulet äänikehotteet “Speed dial one” ja 
“Phone connected”.

3. Napauta painiketta (+) valitaksesi yhden kolmesta pikavalinta-
numerosta ja kuulet äänikehotteen “Speed dial (#)”.
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4. Soita puhelinnumeroon, jonka haluat tallentaa pikavalinnaksi ja kuulet 
äänikehotteen “Save speed dial (#)”. Puhelinnumero tallennetaan 
automaattisesti valittuun pikavalintapaikkaan. Puhelin katkaisee 
puhelun ennen kuin se yhdistyy.

5. Poistu valikosta painamalla painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen 
“Cancel”, ja napauta painiketta (-) vahvistaaksesi. Kuulet myös 
ääniviestin “Cancel”. Ellet paina mitään painiketta 1 minuutin kuluessa, 
SC1 poistuu asetusvalikosta ja palaa valmiustilaan.

Huomaa:
1. Tallennettuasi puhelinnumeron yhteen kolmesta pikavalinnasta voit jatkaa 

puhelinnumeroiden tallentamisella kahteen muuhun pikavalintaan.
2. Voit tallentaa puhelinnumerot pikavalinnoiksi myös laitehallintaohjelmistolla tai 

älypuhelinsovelluksella. Lisätietoja: käy Sena Bluetooth-sivustolla osoitteessa 
www.sena.com.

14.7 Audio Boostin kytkeminen päälle/pois

Äänikehote “Audio boost”

Tehdasasetus Pois

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
Audio Boostin päällekytkeminen lisää maksimiäänenvoimakkuutta. Audio 
Boostin pois kytkeminen pienentää maksimiäänenvoimakkuutta, mutta 
antaa tasapainoisemman äänenlaadun.

14.8 Ääniohjatun puhelimeen vastaamisen kytkeminen 
päälle/pois

Äänikehote “VOX phone”

Tehdasasetus Päälle

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
Jos toiminto on kytketty päälle, voit vastata saapuviin puheluihin äänelläsi. 
Kuullessasi saapuvan puhelun soittoäänen voit vastata puheluun 
sanomalla kovalla äänellä esimerkiksi “Hei” tai puhaltamalla ilmaa 
mikrofoniin. VOX puhelin-toiminto on kytketty tilapäisesti pois, jos olet 
puheyhteydessä. Jos toiminto on kytketty pois, sinun on napautettava 
painiketta (+) vastataksesi saapuvaan puheluun.
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14.9 Ääniohjatun puheyhteyden aktivoimisen kytkeminen 
päälle/pois

Äänikehote “VOX intercom”

Tehdasasetus Pois

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
Jos toiminto on kytketty päälle, voit avata puheyhteyden kumppaniin, 
jonka kanssa olet viimeksi ollut yhteydessä, äänelläsi. Kun haluat avata 
puheyhteyden, sano sana kuten “Hei” kovalla äänellä tai puhalla ilmaa 
mikrofoniin. Jos aloitat puheyhteyden ääniohjauksella, puheyhteys 
päättyy automaattisesti, kun sinä ja yhteyskumppanisi olette hiljaa 20 
sekunnin ajan. Jos kuitenkin avaat puheyhteyden napauttamalla puhe-
yhteysvalikossa painiketta (-), sinun on päätettävä puheyhteys käsin.
Jos kuitenkin avaat puheyhteyden äänelläsi ja päätät sen käsin painamalla 
painiketta (-) 3 sekunnin ajan, puheyhteyden ääniohjaus on tilapäisesti 
pois käytöstä. Tässä tapauksessa sinun on napautettava painiketta (-) 
puheyhteysvalikossa puheyhteyden avaamiseksi. Tämän tarkoitus on estää 
tahattomat toistuvat puheyhteydet voimakkaan tuulen melun vuoksi. 
Käynnistettyäsi SC1:n uudelleen voit taas käyttää puheohjausta 
puheyhteyden avaamiseen.

14.10 Älykkään äänenvoimakkuuden säädön asetus

Äänikehote "Smart volume control"

Tehdasasetus Pois

Tason säätö Napauta painiketta (+) 
(matala/keskitaso/korkea/pois)

Käytä Napauta painiketta (-)
Älykäs äänenvoimakkuuden säätö muuttaa automaattisesti kaiuttimien 
äänenvoimakkuutta taustamelun mukaan. Pois kytkettynä äänen-
voimakkuus säädetään käsin. Napauta painiketta (+), kunnes kuulet 
äänikehotteen “Smart volume control”. Napauttamalla painiketta (-) pääset 
tasonsäätötilaan. Voit ottaa sen käyttöön asettamalla herkkyydeksi matala, 
keskitaso tai korkea. Älykäs äänenvoimakkuuden säätö reagoi pienempään 
taustameluun herkkyyden kasvaessa.
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14.11 HD-puheyhteyden kytkeminen päälle/pois

Äänikehote “HD intercom”

Tehdasasetus Päälle

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
HD-puheyhteys parantaa kahden osanottajan puheyhteyden laadun HD-
tasoiseksi. HD-puheyhteys on tilapäisesti pois käytöstä, kun olet liittynyt 
useamman osanottajan puheyhteyteen. Jos toiminto on kytketty pois, 
kahden osanottajan puheyhteys toimii vakiolaadulla.

Huomaa:
HD-puheyhteyden kantama on lyhyempi kuin normaalilaatuisen.

14.12 Äänikehotteiden kytkeminen päälle/pois

Äänikehote “Voice prompt”

Tehdasasetus Päälle

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
Voit poistaa äänikehotteet asetustoiminnoista, mutta seuraavat ääniviestit 
ovat aina käytössä.

 - Asetusvalikon äänikehotteet
 - Akun varaustilan äänikehotteet
 - Pikavalinnan äänikehotteet
 - FM-radion toimintojen äänikehotteet

14.13 RDS AF:n kytkeminen päälle/pois

Äänikehote “RDS AF setting”

Tehdasasetus Pois

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
RDS AF-toiminnolla vastaanotin voi siirtyä voimakkaammalle asemalle, jos 
ensimmäisen signaali heikkenee liikaa. RDS AF:n ollessa päälle kytkettynä 
voidaan käyttää radioasemaa, jolla on useampia lähetystaajuuksia.
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14.14 Advanced Noise Controlin™ kytkeminen päälle/pois 

Äänikehote “Noise control”

Tehdasasetus Päälle

Päälle/Pois Napauta painiketta (-)
Edistyneen melunhallinnan ollessa päälle kytkettynä taustamelua 
vaimennetaan puheyhteyden aikana. Pois kytkettynä taustamelu kuuluu 
keskustelussa.

Huomaa:
Jos käytät SC1:tä Go Pro:n Bluetooth Audio Packin yhteydessä, voit kytkeä tämän 
toiminnon päälle tai pois vain normaalissa audion äänitystilassa. Toiminto kytketään 
automaattisesti pois Ultra HD (UHD) -audiotilassa.

14.15 Kaikkien Bluetooth-pariliitosten poistaminen

Äänikehote “Delete all pairings”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)
Poista kaikki SC1:n Bluetooth-pariliitostiedot painamalla painiketta (+), 
kunnes kuulet äänikehotteen “Delete all pairings”, ja vahvista napauttamalla 
painiketta (-).

14.16 Kauko-ohjauksen pariliitos

Äänikehote “Remote control pairing”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)
Siirry kauko-ohjauksen pariliitostilaan painamalla painiketta (+), kunnes 
kuulet äänikehotteen “Remote control pairing”. Napauta sitten painiketta 
(-) kauko-ohjauksen pariliitostilan aktivoimiseksi. Kuuloke poistuu 
asetusvalikosta automaattisesti.

14.17 Yleisen puheyhteyden pariliitos

Äänikehote “Universal intercom pairing”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)
Siirry yleisen puheyhteyden pariliitostilaan painamalla painiketta (+), 
kunnes kuulet äänikehotteen “Universal intercom pairing”. Napauta sitten 
painiketta (-) yleisen puheyhteyden pariliitostilan aktivoimiseksi. Kuuloke 
poistuu asetusvalikosta automaattisesti.
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14.18 Tehdasasetusten palautus

Äänikehote “Factory reset”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)
Palauta SC1:n tehdasasetukset painamalla painiketta (+), kunnes kuulet 
äänikehotteen “Factory reset”, ja vahvista napauttamalla painiketta (-). SC1 
sammuttaa itsensä ja antaa ääniviestin “Headset reset, goodbye”.

14.19 Ääniasetusvalikosta poistuminen

Äänikehote “Exit configuration”

Tehdasasetus Ei ole

Suorita Napauta painiketta (-)
Poistu ääniasetusvalikosta ja palaa valmiustilaan painamalla painiketta (+), 
kunnes kuulet äänikehotteen “Exit configuration”, ja vahvista napauttamalla 
painiketta (-). 

Napauta painiketta (+) Napauta painiketta (-)

Puheyhteyden pariliitos Suorita

Puhelimen pariliitos Ei mitään

Toisen matkapuhelimen pariliitos Ei mitään

Puhelimen valikoiva pariliitos Ei mitään

Median valikoiva pariliitos Ei mitään

Pikavalinta Suorita

Audio Boost Päälle/Pois

VOX puhelin Päälle/Pois

VOX-puheyhteys Päälle/Pois

Älykäs äänenvoimakkuuden säätö Suorita

VOX-puheyhteys Päälle/Pois

Äänikehote Päälle/Pois

RDS AF:n asetus Päälle/Pois

Advanced Noise Control™ Päälle/Pois

Poista kaikki pariliitokset Suorita

Kauko-ohjauksen pariliitos Suorita
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Napauta painiketta (+) Napauta painiketta (-)

Yleisen puheyhteyden pariliitos Suorita

Tehdasasetusten palautus Suorita

Poistu asetuksista Suorita
Ääniasetusvalikon ja painikkeiden toiminnot

15 KAUKO-OHJAIN

Voit kauko-ohjata SC1:tä Bluetoothin kautta kauko-ohjaimella (myydään 
erikseen). Tämä poistaa tarpeen otteen irrottamiseen ohjaustangosta 
painikkeiden käyttämiseksi. SC1 ja kauko-ohjain on liitettävä pariksi ennen 
käyttöä.
1. Kytke SC1:n ja kauko-ohjaimen virta päälle.
2. Paina painiketta (+) tai (-) 10 sekunnin ajan asetusvalikon avaamiseksi. 

Napauta painiketta (+), kunnes kuulet äänikehotteen “Remote 
control pairing”. Paina painiketta (-) kauko-ohjaimen pariliitostilan 
aktivoimiseksi, punainen LED alkaa vilkkua nopeasti ja kuulet useita 
piippauksia. Katso lisätietoja luvusta 14.16, “Kauko-ohjauksen pariliitos”.

3. Aseta kauko-ohjain Bluetooth-pariliitostilaan. SC1 suorittaa pari-
liitoksen automaattisesti, kun kauko-ohjain on pariliitostilassa. Kuulet 
ääniviestin “Remote control connected”, kun pariliitos on syntynyt.
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16 LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

SC1 tukee laiteohjelmiston päivittämistä. Voit päivittää laiteohjelmiston 
laitehallinnassa (katso luku 4.6.1, “Laitehallinta”). Tarkista uusimmat 
ohjelmistopäivitykset Sena Bluetooth -sivustolta osoitteessa oemsena.
com/oem-schuberth/.

17 VIANETSINTÄ

17.1 Puheyhteyden häiriö
Jos yrität avata puheyhteyden puheyhteyskumppaniin, joka on jo 
neuvottelupuheyhteydessä muiden motoristien kanssa tai matka-
puhelimessa, kuulet matalan kaksoispiippauksen varattu-äänenä. Tässä 
tapauksessa yritä myöhemmin uudelleen.

17.2 Puheyhteyden palauttaminen
Jos puheyhteyskumppanisi etääntyy pois kantaman alueelta puhe-
yhteyden aikana, saatat kuulla kohinaa ja puheyhteys katkeaa lopulta. 
Tässä tapauksessa SC1 yrittää yhdistää uudelleen 8 sekunnin välein ja 
kuulet korkeita kaksoispiippauksia, kunnes puheyhteys yhdistyy uudelleen. 
Ellet halua palauttaa puheyhteyttä, paina painiketta (-) 1 sekunnin ajan 
lopettaaksesi yritykset.
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17.3 Tehdasasetusten palautus
Jos haluat nollata kuulokkeen tehdasasetuksiin, käytä toimintoa 
Tehdasasetusten palautus asetusvalikossa. Kuuloke palauttaa 
automaattisesti tehdasasetukset ja katkaisee virran. Katso lisätietoja 
luvusta 14.18, “Tehdasasetusten palautus”.

18 PIKAKÄYTTÖOPAS

Tyyppi Toiminto Painikekomento LED Piippaus

Perus-
toiminnot

Virta päälle Paina (+) ja (-) 1 sekunnin ajan Sininen palaa Nousevat 
piippaukset

Virta pois Paina (+) ja (-) 1 sekunnin ajan Punainen 
palaa

Laskevat 
piippaukset

Äänenvoim. säätö Napauta painiketta (+) tai (-). - -

Matka-
puhelin

Vastaa 
matkapuhelimeen Napauta painiketta (+) - -

Päätä 
matkapuhelimen 
puhelu

Paina (+) 2 sekunnin ajan - -

Äänivalinta Paina (+) 3 sekunnin ajan - -

Pikavalinta Paina (+) 5 sekunnin ajan - 1 keskikorkea 
piippaus

Hylkää saapuva 
puhelu Paina (+) 2 sekunnin ajan - -
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Tyyppi Toiminto Painikekomento LED Piippaus

Puheyhteys

Puheyhteyden 
pariliitos

Paina (-) 1 sekunnin ajan - -

Napauta painiketta (+) Punainen 
vilkkuu

1 keskikorkea 
piippaus

Napauta (+) toisessa kuulokkeessa

Avaa ja lopeta 
puheyhteydet

Paina (-) 1 sekunnin ajan - -

Napauta painiketta (-) - Keskikorkeat 
piippaukset

Poistu kaikista 
puheyhteyksistä Paina (-) 3 sekunnin ajan - Keskikorkeat  

piippaukset

Avaa 
ryhmäpuheyhteys

Paina (-) 1 sekunnin ajan - -

Paina (-) 1 sekunnin ajan
Sininen ja 
punainen 
vilkkuvat

-

Poistu ryhmäyht. Paina (-) 3 sekunnin ajan - -

Musiikki

Bluetooth-musiikin 
toisto / tauko Paina (+) 1 sekunnin ajan - Keskikorkeat 

piippaukset

Seuraava/edellinen 
kappale Paina (+) tai (-) 2 sekunnin ajan - -

FM-radio

FM-radio päälle / 
pois Paina (-) 5 sekunnin ajan - Keskikorkeat 

piippaukset

Valitse esivalinta Paina (+) 3 sekunnin ajan - 1 keskikorkea 
piippaus

Haku ylös Paina (+) 1 sekunnin ajan - 3 korkeaa 
piippausta

SERTIFIOINTI JA TURVALLISUUSHYVÄKSYNNÄT
FCC-lausunto
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttöä koskevat 
seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja 
(2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka 

voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.

Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu vastaavan Luokan B digitaalisen 
laitteen vaatimuksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä vaatimukset 
on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä 
asuinkiinteistössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista 
energiaa, ja ellei sitä ole asennettu ja käytetä ohjeiden mukaan, voi 
aiheuttaa radioviestintää haittaavia häiriöitä. Tämä ei kuitenkaan takaa, 
että häiriöitä ei esiinny tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta 
kytkemällä laite päälle ja pois, käyttäjää neuvotaan yrittämään häiriöiden 
poistamista seuraavilla tavoilla:

• Vastaanottoantennin uudelleen suuntaaminen tai sijoittaminen
• Välimatkan lisääminen laitteen ja vastaanottimen välille
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• Laitteen kytkeminen eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin 
vastaanotin

• Käänny myyjän tai kokeneen radio-/TV-mekaanikon puoleen

FCC RF-säteilyaltistuksen ilmoitus
Tämä laite täyttää FCC-säteilyrajat säätelemättömälle ympäristölle. 
Loppukäyttäjien on noudatettava käyttöohjeita radiotaajuiselle säteilylle 
altistumisen ehtojen täyttämiseksi. Tämän lähettimen käyttämä antenni ei 
saa lähettää yhtä aikaa minkään muun lähettimen tai antennin kanssa, 
paitsi FCC:n monilähetintuotteiden ehtojen mukaisesti.

FCC:n huomautus
Ilman vastaavuudesta vastuussa olevan tahon nimenomaista hyväksyntää 
tehdyt muutokset voivat poistaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä tuote on CE-merkitty Radio- ja Telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EU) 
mukaan. Sena vakuuttaa täten, että tuote vastaa direktiivin 1999/5/EU 
olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia ehtoja. Lisätietoja: katso 
www.sena.com. Huomaa, että tämä tuote käyttää radiotaajuuksia, joita ei 
ole harmonisoitu Euroopan Unionissa. Tämä tuote on tarkoitettu 
käytettäväksi Euroopan Unionissa Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, 
Irlannissa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa, 
Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa 
sekä EFTA-alueella Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

Industry Canada -lausunto 
Tämä laite täyttää Industry Canadan luvatta hyväksyttyjen laitteiden RSS-
standardin(t). Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
(2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaanlukien häiriöt, jotka 

voivat aiheuttaa laitteen virheellisen toiminnan.
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Bluetooth-lisenssi 
Bluetooth® -sanan ja logot omistaa the Bluetooth SIG, Inc. ja Sena käyttää 
niitä lisenssillä. Muut tavara- ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
Tuote on yhteensopiva ja noudattaa Bluetooth®-spesifikaatiota 4.1 ja on 
läpäissyt kaikki Bluetooth®-spesifikaatiossa määritellyt yhteen toimivuus-
testit. Yhteentoimivuutta laitteen ja muiden Bluetooth®-varustettujen 
laitteiden välillä ei kuitenkaan taata.

Sähkö- ja elektroniikkajäte
Yli rastittu roska-astian kuva tuotteessa, kirjallisuudessa tai 
pakkauksessa muistuttaa, että kaikki sähkö- ja 
elektroniikkatuotteet, paristot ja akut on toimitettava 
erilliseen keräykseen niiden käyttöiän päätyttyä. Tämä 
vaatimus koskee Euroopan Unionia ja muita paikkoja, joissa 
erilliset keräysjärjestelmät ovat käytettävissä. Mahdollisten 

ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi hallitsemattoman jätteen 
hävityksen vuoksi älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattomassa seka-
jätteessä, vaan toimita se sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

TURVALLISUUSTIEDOT
Varmista tuotteen oikea käyttö noudattamalla alla olevia varoituksia ja 
huomautuksia vaarojen ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Tuotteen säilytys ja hallinta

• Pidä tuote puhtaana pölystä. Se voi vahingoittaa tuotteen mekaanisia ja 
elektronisia osia.

• Älä säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa, koska se voi lyhentää 
elektronisen laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja/tai sulattaa 
tuotteen muoviosia.

• Älä säilytä tuotetta alhaisissa lämpötiloissa. Äkilliset lämpötilanvaihtelut 
voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ja vaurioittaa elektronisia piirejä.

• Älä puhdista tuotetta liuottimilla, myrkyllisillä kemikaaleilla tai vahvoilla 
pesuaineilla, koska ne voivat vaurioittaa tuotetta.

• Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia liikkuvat osat tai häiritä tuotteen 
normaalia käyttöä.

• Älä pudota tuotetta tai kohdista siihen mitään iskuja. Se voi vaurioittaa 
tuotetta tai sen sisäisiä elektronisia piirejä.

• Älä pura, korjaa tai tee muutoksia tuotteeseen, koska se voi aiheuttaa 
vaurioita ja päättää tuotteen takuun.

• Älä säilytä tuotetta kosteassa ympäristössä, erityisesti pitkiä aikoja.
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Tuotteen käyttö

• Joillakin alueilla moottoripyörällä ajaminen kuuloketta tai tulppa-
kuulokkeita käyttäen on kielletty. Varmista siksi kaikkien alueella 
voimassa olevien säädöksien noudattaminen ennen tuotteen käyttöä.

• Kuuloke on tarkoitettu vain moottoripyöräilykypäriin. Kuulokkeen 
asennuksessa on noudatettava käyttöohjeessa olevia asennusohjeita.

• Tuotteen käyttö suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja voi 
vaurioittaa kuuloasi. Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla 
vaurioiden välttämiseksi.

• Älä kohdista tuotteeseen iskuja tai kosketa sitä terävällä työkalulla, koska 
se voi vaurioittaa tuotetta.

• Älä käytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai altista sitä lämmölle, koska 
se voi aiheuttaa vaurioita, räjähdyksen tai tulipalon.

• Pidä tuote pois lemmikkieläinten ja pienten lasten ulottuvilta. Se voi 
vaurioittaa tuotetta.

• Paikoissa, joissa langaton viestintä on kielletty, kuten sairaaloissa ja 
lentokoneissa, katkaise laitteen virta ja pidättäydy laitteen käytöstä. 
Paikoissa, joissa langaton viestintä on kielletty, sähkömagneettinen 
säteily voi aiheuttaa vaaroja tai onnettomuuksia.

• Älä käytä tuotetta räjähteiden lähellä. Tuotteen ollessa räjähteiden 
lähellä katkaise virta ja noudata kaikkia säädöksiä, ohjeita ja alueella 
olevia merkkejä.

• Tuotetta käyttäessäsi noudata säädöksiä, jotka koskevat 
viestintälaitteiden käyttöä ajon aikana.

• Älä aseta tuotetta paikkaan, jossa se voi häiritä kuljettajan näkyvyyttä 
äläkä käsittele sitä ajaessasi. Se voi aiheuttaa liikenneonnettomuuksia.

• Ennen ajoon lähtöä kiinnitä tuote kypärään ja varmista, että se on 
kiinnitetty. Tuotteen irtoaminen ajon aikana voi aiheuttaa vaurioita 
tuotteeseen tai onnettomuuden.

• Jos tuote on vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi. Se voi aiheuttaa 
vahinkoa, räjähdyksen tai tulipalon.

Akku
Tämän tuotteen sisällä on akku, joka ei ole vaihdettavissa. Varmista siksi 
seuraavien ohjeiden noudattaminen tuotteen käytössä:

• Älä koskaan irrota akkua tuotteesta, koska se voi vaurioittaa tuotetta.
• Akun teho voi alentua ajan kuluessa käytön seurauksena.
• Varaa akku valmistajan toimittamalla hyväksytyllä laturilla. Muun kuin 

hyväksytyn laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon ja 
muita vaaroja ja lyhentää akun käyttöikää tai heikentää sen tehoa.
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• 3. osapuolen USB-laturia voi käyttää Sena-tuotteiden lataamiseen, jos 
sillä on FCC:n, CE-, IC- tai muu paikallinen hyväksyntä, jonka Sena 
hyväksyy.

• Älä käytä tuotteen lataamiseen muita savukkeensytytinlatureita kuin 
tuotteen mukana toimitettua.

• Säilytä akku 15°C~25°C:n lämpötilassa. Korkeammat tai matalammat 
lämpötilat voivat alentaa akun kapasiteettia tai aiheuttaa vakavan 
toimintahäiriön. Älä käytä tuotetta alle 0°C:een lämpötiloissa, koska se 
voi heikentää akun tehoa merkittävästi.

• Jos kuumennat akkua tai heität sen tuleen, se voi räjähtää.
• Älä käytä tuotetta, jonka akku on vaurioitunut. Se voi räjähtää tai 

aiheuttaa onnettomuuksia.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia. Se voi räjähtää tai aiheuttaa 

onnettomuuksia.
• Akun käyttöikä voi vaihdella riippuen olosuhteista, ympäristötekijöistä, 

käytetyistä tuotteen toiminnoista ja sen kanssa käytetyistä laitteista.

TUOTTEEN TAKUU JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
Rajoitettu takuu

Rajoitettu takuu
SCHUBERTH takaa tuotteen laadun perustuen tuotteen teknisiin tietoihin 
tuotteen käsikirjassa ja tuotteen takuuta koskeviin tietoihin. Tässä takuu 
koskee vain tuotetta. SCHUBERTH ei ole vastuussa mistään menetyksistä, 
henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka voivat aiheutua tuotteen käytöstä, 
lukuunottamatta viallisia osia tai valmistusvirheitä. 

Takuuaika
SCHUBERTH takaa tuotteen viallisten osien tai valmistusvirheiden 
korjaamisen maksutta 2 vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivämäärästä 
lukien.

Takuun päättyminen
Tuotteen laatutakuu alkaa alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Tuotteen 
laatutakuu päättyy takuuajan päättyessä. Seuraavissa tapauksissa takuu 
kuitenkin päättyy ennenaikaisesti.

• Jos tuote on myyty tai siirretty kolmannelle osapuolelle.
• Jos valmistajan nimeä, valmistenumeroa, tuotteen etikettiä tai muita 

merkintöjä on muutettu tai poistettu. 
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• Jos valtuuttamaton henkilö on yrittänyt purkaa, korjata tai muuttaa 
tuotetta. 

Ilmoitus ja vastuuvapautus
Ostamalla tämän tuotteen ja käyttämällä sitä luovut merkittävistä laillisista 
oikeuksistasi, mukaanlukien vahingonkorvausvaatimukset. Sen vuoksi 
sinun on luettava ja ymmärrettävä seuraavat ehdot ennen tuotteen 
käyttöä. Tämän tuotteen käyttö merkitsee tämän sopimuksen hyväksymistä 
ja luopumista kaikista oikeuksista vaatimuksiin. Ellet hyväksy tämän 
sopimuksen kaikkia ehtoja, palauta tuote hyvitystä vastaan.
1. Sinä hyväksyt, että sinä, jälkeläisesi, lainopilliset neuvonantajasi, 

seuraajasi tai jatkajasi eivät esitä vaatimuksia haasteelle, vaatimukselle, 
toimeenpanolle, lunastukselle tai vastaavalle toimenpiteelle 
SCHUBERTHia ja Sena Technologies, Inc:iä ("Sena") kohtaan missään 
tilanteessa kuten vaikeudet, kivut, kärsimykset, epämukavuus, 
menetykset, vammat tai kuolema, joka voi tapahtua sinulle tai 
kolmannelle osapuolelle tämän tuotteen käytön aikana.

2. Sinun on ymmärrettävä ja hyväksyttävä täysin kaikki riskit 
(mukaanlukien omasta tai muiden huolimattomasta käyttäytymisestä 
johtuvat), joita voi esiintyä tämän tuotteen käytön aikana.

3. Sinun vastuullasi on varmistaa, että terveydentilasi sallii tuotteen 
käytön ja että olet riittävässä fyysisessä kunnossa minkä tahansa 
sen yhteydessä käytettävän laitteen käyttämiseksi. Lisäksi sinun on 
varmistettava, että tuote ei rajoita kykyjäsi ja että kykenet käyttämään 
sitä turvallisesti.

4. Sinun on oltava aikuinen, joka pystyy vastaamaan laitteen käytöstä.
5. Sinun on luettava seuraavat varoitukset:

• SCHUBERTH ja Sena yhdessä työntekijöineen, johtajineen, tytär-
yhtiöineen, edustajineen, agentteineen, tukevine yrityksineen ja 
alihankkijoineen, SCHUBERTHin ja Senan jälleenmyyjineen (joita 
yhdessä nimitetään “yhtiöksi”) suosittelevat, että ennen tuotteen ja 
vastaavien minkä tahansa merkkisten laitteiden, mukaanlukien 
johdannaismallit, keräät kaiken tarpeellisen tiedon etukäteen ja ja 
valmistaudut perusteellisesti sään, liikenteen ja tieolosuhteiden 
suhteen.

• Kun käytät tuotetta käyttäessäsi mitä tahansa ajoneuvoa tai 
laitteistoa kuten moottoripyörät, skootterit, mopedit tai nelipyörät 
(jäljempänä ”liikkumisväline”), sinun on noudatettava erityistä 
varovaisuutta riippumatta toiminnan sijainnista.

• Tuotteen käyttäminen tieliikenteessä voi aiheuttaa riskejä kuten 
luunmurtumat, vakava vammautuminen tai kuolema.

• Tuotteen käytön aikana esiintyvät riskitekijät voivat aiheutua 
valmistajan tai sen edustajien tai valmistukseen osallistuneiden 
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kolmansien osapuolien virheistä.
• Tuotteen käytön aikana esiintyvät riskitekijät voivat olla ennalta 

arvaamattomia. Siksi sinun on otettava täysi vastuu kaikista 
vahingoista tai menetyksistä, jotka voivat aiheutua tuotteen käytön 
aikana esiintyvistä riskitekijöistä.

• Käytä harkintaa tuotetta käyttäessäsi; älä koskaan käytä sitä alkoholin 
vaikutuksen alaisena.

6. Sinun on luettava ja ymmärrettävä täydellisesti kaikki laillisten 
oikeuksien ehdot ja varoitukset, jotka koskevat tuotteen käyttöä. Lisäksi 
tuotteen käyttäminen merkitsee kaikkein oikeuksista luopumista 
koskevien ehtojen hyväksymistä.

Takuun poikkeukset

Rajoitetun vastuun syyt
Ellet palauta tuotetta ostettuasi sen, luovut kaikista oikeuksistasi 
vastuuseen, menetyksiin ja vaatimuksiin, ja kulujen hyvityksiä koskeviin 
vaatimuksiin (mukaanlukien asianajajan palkkiot). Siitä syystä SCHUBERTH 
ei vastaa fyysisistä vammoista, kuolemasta, tai mistään kuljetusvälineiden 
tai sinulle tai kolmansille osapuolille kuuluvan omaisuuden menetyksistä 
tai vaurioista, jotka ovat voineet syntyä tuotetta käytettäessä. SCHUBERTH 
ei vastaa myöskään mistään vahingoista, jotka eivät liity tuotteen kuntoon, 
ympäristöön tai toimintahäiriöön. Kaikki tuotteen käyttöön liittyvät riskit 
ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla riippumatta sen käytöstä ensimmäisen 
ostajan tai kolmannen osapuolen toimesta.

Tämän tuotteen käyttö saattaa olla paikallisten tai kansallisten lakien 
vastaista. Lisäksi ota huomioon, että tuotteen oikea ja turvallinen käyttö on 
yksin sinun vastuullasi.
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Vastuuvapautuslauseke
Tuotteen käytöstä mahdollisesti johtuvien vahinkojen lisäksi SCHUBERTH 
ei vastaa tuotteen vaurioista, jotka aiheutuvat seuraavista tapahtumista.

• Tuotteen virheellisestä käytöstä tai käytöstä muuhun kuin sen 
valmistajan tarkoittamaan käyttöön.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka on aiheutunut siitä, että käyttäjä ei ole 
noudattanut käyttöohjeita.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut tuotteen jättämisestä 
valvomatta tai mihin tahansa muuhun onnettomuuteen joutumisesta.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut käyttäjän käyttämistä 
osista tai ohjelmistosta, jotka eivät ole valmistajan toimittamia.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut tuotteen purkamisesta, 
korjaamisesta tai muuttamisesta tavalla, jota ei ole esitetty käyttöohjeissa.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut kolmannen osapuolen 
toimista.

• Tuotteen vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut luonnonilmiöistä 
(mukaanlukien tuli, tulva, maanvyöry, pyörremyrsky tai muu 
luonnontuho).

• Tuotteen pinnan vaurioitumisesta, joka  on aiheutunut käytöstä.

Vastuun rajoitus
SCHUBERTH TORJUU TÄYDESSÄ LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKEN 
VASTUUN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE SOPIMUKSEEN TAI 
OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN (MUKAANLUKIEN LAIMINLYÖNTI), 
SATUNNAISEEN, SEURAUKSELLISEEN, EPÄSUORAAN, ERITYISEEN TAI MIHIN 
TAHANSA RANGAISTUSKORVAUKSIIN, TAI LIIKEVAIHDON TAI VOITON 
MENETYKSEEN, LIIKETOIMINNAN MENETYKSEEN, TIETOJEN MENETYKSEEN, 
TAI MUUHUN TALOUDELLISEEN MENETYKSEEN JOKA JOHTUU SEN 
TUOTTEIDEN MYYNNISTÄ, ASENNUKSESTA, YLLÄPIDOSTA, KÄYTÖSTÄ, 
SUORITUSKYVYSTÄ, VIASTA TAI KESKEYTYKSESTÄ, VAIKKA SCHUBERTHILLE 
TAI SEN VALTUUTTAMALLE JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTU SELLAISISTA 
VAHINGOISTA, JA RAJOITTAA SEN VASTUUN KORJAAMISEEN, VAIHTOON 
TAI TUOTTEEN OSTOHINNAN PALAUTTAMISEEN SCHUBERTHIN VALINNAN 
MUKAAN.  TÄHÄN VAHINKOJA KOSKEVA VASTUUN RAJOITUKSEEN EI 
VAIKUTA MINKÄÄN TÄSSÄ ESITETYN OIKAISUN EPÄONNISTUMINEN 
OLENNAISESSA TARKOITUKSESSAAN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA 
SCHUBERTHIN TAI SEN MYYNTIEDUSTAJIEN KOKONAISKORVAUSVASTUU EI 
YLITÄ OSTAJAN TUOTTEESTA MAKSAMAA HINTAA.
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Takuupalvelu
Takuupalvelun saamiseksi lähetä viallinen tuote omalla kustannuksellasi 
valmistajalle tai myyjälle ostotositteen kanssa (kuitti, jossa näkyy oston 
päivämäärä, tuotteen rekisteröintitodistus nettisivulta tai muu asiaan 
kuuluva tieto). Suojaa tuote kuljetuksen ajaksi. Hyvityksen tai vaihdon 
saamiseksi sinun on palautettava koko pakkaus sellaisena kuin se oli 
ostettaessa.

Maksuton palvelu
SCHUBERTH toimittaa tuotteen korjauksen tai vaihdon maksutta, kun 
takuuehtojen mukainen tuotteen virhe ilmenee takuun voimassaoloaikana.
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