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Kypäräpuhelin
• Kuljettaja-matkustaja-kypäräpuhelin

• Yhdistä 3 MUUHUN KULJETTAJAAN

• Click-to-Link: spontaani kypäräpuhelinyhteys 

muiden lähellä olevien scala rider-käyttäjien 

kanssa

iPhone™ yhteensopiva
iPhone on Apple Inc.:in rekisteröity tavaramerkk

Yleistä
• UUSI virtaviivainen muotoilu

• Sopii lähes kaikkiin kypäriin

• Puheaika: jopa 8 tuntia

• Valmiusaika: 7 päivää

• Latausaika: 3 tuntia

• Yhteensopiva useimpien

 scala rider-mallien kanssa

Monilaiteliitettävyys
scala rider tarjoaa rinnakkaisen liitettävyyden 

kahdella Bluetooth-kanavalla:

• 2 matkapuhelimeen 

• GPS-navigaattoriin

• A2DP-varustettuun MP3-soittimeen  

Plus: Sisäänrakennettu FM-radio RDS:llä ja 

kaapeliliitäntä MP3-soittimelle 

Järjestyksen hallinta: 
Kypäräpuhelua tai musiikkia ei tar vitse 
katkaista käsin puheluun vastaamiseksi 
tai GPS-opasteiden kuuntelemiseksi!

scala rider® Q3 MultiSet® sisältää kaksi pariksi liitettyä scala 
rider Q3® -järjestelmää yhdessä paketissa, heti 
valmiina käyttöön! Jokainen tyylikkäästi ja 
aerodynaamisesti muotoiltu Q3-laite 
tarjoaa puheyhteyden vaihtelun 4 
käyttäjän kesken jopa 1 km:n* 
kantamalla.

Q3 kytkeytyy yhtä aikaa 
matkapuhelimiin, A2DP-
musiikkisoittimiin (Bluetooth® 
stereo) sekä GPS-
navigointilaitteisiin. Siinä on 
sisäinen FM-radio RDS:llä 
ja mukana seuraa kaapeli 
vanhempien MP3-soittimien 
liittämiseksi.

Toisen laitteen kanssa käytettynä Q3 
tarjoaa kypäräpuhelinyhteyden ja laajan 
liitettävyyden matkustajasi kanssa. 

Click-to-Link®-teknologian avulla Q3:n käyttäjä voi liittyä 
maantien sosiaaliseen vallankumoukseen ja satoihin 

tuhansiin scala rider-motoristeihin, jotka 
nauttivat spontaanista puheyhteydestä 

ilman ennakkoon tehtyä pariliitosta.

Matkustajan kanssa ajettaessa 
Q3 mahdollistaa lempimusiikkisi 
jakamisen  Music-Sharing™ 
teknologialla, joten voitte yhdessä 
nauttia samoista kappaleista 
ajaessanne.

scala riderin pitämiseksi 
tekknologian edelläkävijänä voit 

päivittää sen ohjelmiston verkossa 
PC- tai Mac**-tietokoneellasi.

scala rider Q3 toimitetaan vaihdettavalla 
hybridi- ja langallisella mikrofonilla, joista löytyy 

paras ratkaisu käytännössä kaikkiin kypäriin.

Q3
MULTISET™

Viestintäjärjestelmä motoristeille

Moottoripyörien välinen viestintä  1km etäisyydelle asti

*Kypäräpuhelinkäyttö vaatii toisen scala rider 
-kypäräpuhelimen

** Minimivaatimukset:  Windows® XP/Mac OS X 10.5

www.cardosystems.com
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MULTISET™

Viestintäjärjestelmä motoristeille

Moottoripyörien välinen viestintä  1km etäisyydelle astiQ3
MULTISET™

Moottoripyörien välinen viestintä  1km etäisyydelle asti

 Vaihdettava puomi- ja 
langallinen mikrofoni 
(mukana myös 
langallinen mikrofoni)

 Melua vaimentava 
mikrofoni

Ohjauspainike

Yhteyspainike

Kuulokeliitin

Micro USB / AUX

Hiljennä äänenvoimakkuutta

Nosta äänenvoimakkuutta

Vaihdettavat kuulokkeet

2-tahoinen neuvottelupuhelu:  
neljän kuljettajan kesken 
(Full-Duplex)

Click-to-Link® – 
kypäräpuhelinyhteys 
spontaaneihin keskusteluihin 
lähellä olevien G9/G4/Q3/Q1 
-käyttäjien kanssa 

Music Sharing™- Kuljettaja ja 
matkustaja voivat kuunnella 
samaa musiikkia (stereo, 
A2DP:n kautta) 

Muokkaa asetuksia ja 
tee ohjelmisto päivityksiä 
PC tai Mac -tietokoneen 
välityksellä(1) 

Hätänumero/
pikavalintanumero 
(muutettavissa)

Sisältää vaihdettavat puomi- 
ja langalliset mikrofonit

Vaihdettavat kuulokkeet
(3,5 mm liitin)

Ajonopeuden ja ulkopuolen 
melun  mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus 
(säädettävissä)

Pakettihäviöiden korjaus: 
ääni  häviöiden tosiaikainen 
kom pen sointi haastavissa 
ympäristöissä

Ääniohjaus: Vastaa tai 
hylkää saapuvat puhelut tai 
kypäräpuhelut (muutettavissa)

Digitaalinen signaalinkäsittely 
parantaa äänenlaatua ja 
poistaa häiriöitä äänestä

Jopa 8 tunnin puheaika /
 1 viikon valmiusaika (lataus 
verkko virrasta tai USB-
liittimestä)

Vesi- ja pölytiivis –  
suojausluokka IP67

AGC

PLC

VOX

DSP

IP67

Soita / vastaanota / hylkää puhelut 
ääniohjauksella tai painikkeella

•  Mahdollisuus liittää kaksi 
kännykkää (esim. työkännykkä ja 
oma) samaan handsfree-profiiliin

•  A2DP/AVRCP-profiili 
langattomalle stereolle 
iPhone™:sta tai muista 
älypuhelimista

Navigaattorin ääniopasteet 
Bluetoothin välityksellä

Sisäinen FM-radio RDS:llä:

•  6 asemamuistia ja automaattihaku
•  Automaattinen voimakkaimman 

signaalin valinta
•  Radion kuunteluaika: 7-10 tuntia
•  Radion automaattimykistys 

puhelun tai ajo-ohjeen tullessa

Kuuntele langattomasti 
stereomusiikkia  A2DP / AVRCP-
varustetuista MP3-soittimista (myös 
kaapeliliitäntä)

(1)  Minimivaatimukset: Windows® XP / Mac OS X 10.5.
Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


