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1. OM SC2 

1.1 Produktinformation 

1.1.1 SC2 

1.1.2 SC2 Fjärrkontroll 

(+)-knapp 

Batterifack 

Mesh Intercom-knapp 

(-)-knapp 

Mittknapp 



 

1 OM SC2 

1.2 Förpackningens innehåll 

 

SC2 SC2 Fjärrkontroll SC2 HD  
boom-mikrofon 

 

 

 

USB-C ström- och 
datakabel Knappcellsbatteri Skumskydd för SC2 HD 

boom-mikrofon (2) 

1.3 Valfria tillbehör 

Kontakta SCHUBERTH eller din auktoriserade återförsäljare för tillbehör. 

Reservdelsnummer Reservdel 

9049100370 
SC2 HD boom-mikrofon med skumskydd 

 
 

9049100372 

Skumskydd för SC2 HD boom-mikrofon 

 

9049100374 

Fjärrkontroll för SC2 

 
 

9049100375 

USB-C ström- och datakabel 
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2. INSTALLERA HEADSETET 
I HJÄLMEN 

2.1 Installera SC2 fjärrkontrollen 

1. Ta bort skyddet för SC2 fjärrkontrollen från hjälmen. 

Skydd för SC2 fjärrkontroll 

 

2. Skjut och för in SC2 fjärrkontrollen på din hjälm. 

 

2.2 Installera SC2 

1. Ta bort SC2-skyddet från hjälmen genom att lyfta upp det med SC2.  
Skydd till fjärrkontroll. 
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2 INSTALLERA HEADSETET PÅ HJÄLMEN 

2. Dra ut antennkabelhållaren från sitt ursprungliga läge och dra ut 
antennkablarna från den övre springan i utrymmet. Anslut sedan 
SC2:s antennkablar och hjälmens antennkablar korrekt. 

3. Sätt tillbaka antennkabelhållaren i sitt ursprungliga läge och sätt i de 
anslutna kablarna i den övre springan i utrymmet. 

 

Obs: Se till att antennkabelhållaren och de anslutna kablarna är korrekt 
placerade innan du installerar SC2. I annat fall kan kablarna skadas eller 
störningar kan uppstå. 

Antennkabelhållare 

Klicka 

2x 
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2 INSTALLERA HEADSETET PÅ HJÄLMEN 

4. Installera SC2 i hjälmen. 

 

2.3 Ta bort SC2 

1. Ta bort den installerade SC2 från hjälmen genom att lyfta upp den med 
locket för SC2 Fjärrkontroll. 

 

2. Dra ut antennkabelhållaren från sitt ursprungsläge och dra ut de 
anslutna kablarna från den övre springan i utrymmet. Koppla sedan 
bort kablarna korrekt. 

 

Obs: Vicka och dra i kontakterna om du behöver koppla ur dem. Det gör att 
det blir lättare att lossa kontaktens anslutning. 
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Klicka 

1x 
 



 

2 INSTALLERA HEADSETET PÅ HJÄLMEN 

3. Sätt tillbaka antennkabelhållaren i sitt ursprungsläge och sätt i hjälmens 
kablar i den övre springan i utrymmet. 

 

2.4 Installera mikrofonen 

1. Ta bort mikrofonens gummilock såsom bilden visar för att 
installera mikrofonen. 

 

2. Installera mikrofonen. 
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3. KOMMA IGÅNG 

3.1 Beskrivning 

 

“Hello” Ljudmeddelande 

3.2 Nedladdningsbar programvara 

3.2.1 SCHUBERTH SC2-app 

 

SCHUBERTH SC2-APP 

Genom att helt enkelt parkoppla din mobiltelefon med ditt headset kan du använda 
SCHUBERTH SC2-appen för snabbare och enklare installation och hantering. 
♦ Appfunktioner: Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, musik, enhetsinställningar, 

språkinställningar 
♦ Ladda ner 

– Android: Google Play Store > SCHUBERTH SC2 
– iOS: App Store > SCHUBERTH SC2 

3.2.2 SCHUBERTH enhetshanterare 
Med SCHUBERTH enhetshanterare kan du uppgradera firmware och 
konfigurera dess inställningar direkt från din dator eller Apple-dator. 
Ladda ner SCHUBERTH enhetshanterare från oem.sena.com/schuberth/. 

Klicka här för att komma till oem.sena.com/schuberth/ 

Funktion = Knapp(-ar) för att trycka det angivna antalet gånger eller 
trycka och hålla ner för den angivna tiden. 
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TRYCK 
1x 

HÅLL 
10s 

http://oem.sena.com/schuberth/
http://oem.sena.com/schuberth/


 

3 KOMMA IGÅNG 

3.3 Slå på och av 

3.3.1 SC2 Slå på och av 
För att slå på SC2, håll ner Flerfunktionsknappen i 2 sekunder. 
För att slå av SC2, håll ned Flerfunktionsknappen i 2 sekunder tills 
du hör ett dubbelpip. 

Slå på och av 

“Hello” eller “Good bye” 

3.3.2 SC2 Fjärrkontroll slå på och av 

♦ Innan du börjar använda SC2 Fjärrkontroll ska du ta bort plastremsan 
från batterifacket. 

Plastremsa 

♦ Tryck på Mittknappen. 

♦ Tryck och håll in (+)-knappen och Mittknappen i 3 sekunder. 

Slå av 

Obs: SC2 och SC2 Fjärrkontrollen levereras parkopplade. 
De ansluts automatiskt till varandra när SC2 och SC2 Fjärrkontroll 
är påslagna. 

Slå på 
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HÅLL 
2s 

TRYCK 
1x 

HÅLL 
3s 



 

3 KOMMA IGÅNG 

3.4 Ladda SC2 

Ladda headsetet 

Headsetet kommer att vara 
fulladdat inom cirka 2,5 timme. 
(Laddningen kan variera 
beroende på laddningsmetoden.) 

Obs: 
♦ Se till att ta av dig SC2-hjälmen under laddning. Headsetet stängs av 

automatiskt vid laddning. 
♦ En USB-laddare från tredje part kan användas med headsetet om laddaren 

är godkänd av antingen FCC, CE eller IC. 
♦ SC2 är endast kompatibel med 5 V/1 A-ingång USB-laddade enheter. 

3.5 Byta batteriet 

Följ stegen nedan för att byta det urladdade batteriet för SC2-fjärrkontrollen: 
1. Förbered ett CR2016 lithium 3 V knappcellsbatteri för SC2-fjärrkontrollen. 

2. Öppna batterifackets lucka. 

 

3. För in ett pappersclips i batterifrigöringshålet. Byt sedan det 
urladdade batteriet mot ett nytt batteri. 
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3 KOMMA IGÅNG 

4. Sätt i det nya batteriet i batterifacket. 

CR 2016 * 

5. Stäng batterifackets lucka. När du stänger luckan ska du först föra in 
luckans två batteristyrningar. 

3.6 Kontrollera batterinivån 

När enheten slås på blinkar lysdioden rött för att indikera laddningsnivån. 

SC2 Fjärrkontroll SC2 

Obs: När SC2:s batteri är lågt under användning hör du ett röstmeddelan  
som säger “Low battery” (lågt batteri). 

3.7 Volymjustering 

Du kan höja eller sänka volymen genom att trycka på (+)-knappen eller  
(-)-knappen. Volymen ställs in och sparas på olika nivåer för varje ljudkälla 
(dvs. mobiltelefon, intercom), även när du startar om headsetet. 

Höja volymen 

 

Sänka volymen 
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HÅLL 
2s 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 



 

4. PARKOPPLA HEADSETET MED 
ANDRA BLUETOOTH-ENHETER 

När du för första gången använder headsetet med någon annan Bluetooth-enhet 
måste de “parkopplas”. Detta gör det möjligt för dem att känna igen och 
kommunicera med varandra när de är inom räckhåll. 
Headsetet kan parkopplas med flera Bluetooth-enheter, till exempel en mobiltelefon, 
GPS, MP3-spelare eller Sena SR10 tvåvägs radioadapter via parkoppla 
mobiltelefon, parkoppla en annan mobiltelefon och parkoppla GPS. Headsetet 
kan också parkopplas med upp till tre andra SCHUBERTH headset. 

Parkoppling med upp till tre SCHUBERTH headset. 

Även parkoppling med: 

Mobiltelefon 

4.1 Parkoppla mobiltelefon 

Parkoppla mobiltelefon 
1. Tryck och håll in Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Tryck på (+)-knappen. 

Blinkar 

MP3-
spelare 

GPS-
enheter 

Sena 
SR10 

“Phone pairing” 
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HÅLL 
10s 

TRYCK 
1x 



 

4 PARKOPPLA HEADSETET MED ANDRA BLUETOOTH-ENHETER 

PIN-kod 

4.2 Parkoppla en andra mobiltelefon – En andra 
mobiltelefon, GPS och SR10 

1. Tryck och håll in Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Dubbeltryck på (+)-knappen. 

“Second mobile phone 
pairing” 

3. Med din mobiltelefon i Bluetooth-parkopplingsläge väljer du SC2 i listan över 
upptäckta enheter. 
Om din enhet ber om en PIN-kod anger du 0000. 

PIN-kod 

4. Med din mobiltelefon i Bluetooth-sammankopplingsläge väljer du SC2 i 
listan över upptäckta enheter. 
Om din mobiltelefon ber om en PIN-kod anger du 0000. 

Blinkar 
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HÅLL 
10s 

TRYCK 
2x 



 

4 PARKOPPLA HEADSETET MED ANDRA BLUETOOTH-ENHETER 

4.3 Avancerad selektiv parkoppling: Handsfree 
eller A2DP stereo 

Med parkoppla mobiltelefon kan headsetet upprätta två Bluetooth-profiler: 
Handsfree eller A2DP Stereo. Avancerad selektiv parkoppling gör att 
headsetet kan separera profilerna för att göra det möjligt med anslutning med 
två enheter. 

4.3.1 Selektiv parkoppling av mobiltelefon – Handsfreeprofil 
1. Tryck och håll ner Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Tryck på (+)-knappen tre gånger. 

“Phone selective pairing” 

3. Välj SC2 i listan över upptäckta Bluetooth-enheter. 
Om din mobiltelefon ber om en PIN-kod anger du 0000. 

PIN-kod 

4.3.2 Selektiv parkoppling, media – A2DP-profil 
1. Tryck och håll ner Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Tryck på (+)-knappen fyra gånger. 

Blinkar 

Blinkar 

“Media selective pairing” 
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HÅLL 
10s 

TRYCK 
3x 

HÅLL 
10s 

TRYCK 
4x 



 

4 PARKOPPLA HEADSETET MED ANDRA BLUETOOTH-ENHETER 

3. Välj SC2 i listan över upptäckta Bluetooth-enheter. 
Ange 1000 om mobiltelefonen ber dig om en PIN-kod. 

PIN-kod 

4.4 Parkoppling med GPS 

1. Tryck och håll ner Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Tryck på (+)-knappen fem gånger. 

Blinkar 

3. Välj SC2 i listan över upptäckta Bluetooth-enheter. 

Ange 0000 om enheten ber dig om en PIN-kod. 

PIN-kod 

Obs: Om du parkopplar din GPS-enhet via parkoppling med GPS 
kommer instruktionen inte att avbryta dina Mesh Intercom-samtal, utan 
överlagra dem. Bluetooth Intercom-samtal kommer att avbrytas av GPS-
instruktionerna. 

“GPS pairing” 
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HÅLL 
10s 

TRYCK 
5x 



 

5. ANVÄNDA MOBILTELEFONEN 

5.1 Ringa och svara på samtal 

Svara på ett samtal 

HÅLL 
3s 

 

Avsluta ett samtal 

 

Avvisa ett samtal 

 

Obs: Om du har en GPS-enhet ansluten kommer du inte höra dess 
röstnavigeringar under ett telefonsamtal. 

5.2 Siri och Google Assistant 

Headsetet stöder åtkomst till Siri och Google Assistant direkt. Du kan aktivera 
Siri eller Google Assistant med hjälp av rösten via headsetets mikrofon. Ett 
vakningsord används. Detta är ett ord eller en grupp ord såsom “Hey Siri” eller 
“Hey Google”. 

Aktivera Siri eller Google Assistant på din smarttelefon 

“Hey Google” eller “Hey Siri” 

“[Beep, Beep]” 
eller 
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TRYCK 
1x 

HÅLL 
2s 

HÅLL 
2s 



 

5 ANVÄNDA MOBILTELEFONEN 

5.3 Snabbuppringning 

5.3.1 Tilldela snabbvalsförinställningar 
Snabbvalsförinställningar kan tilldelas genom SCHUBERTH SC2-appen eller 
SCHUBERTH enhetshanteraren. 

5.3.2 Använda snabbvalsförinställningar 

1. Tryck och håll ned (+)-mittknappen i 3 sekunder. 
Ange snabbuppringningsläge 

2. Tryck på (+)-knappen eller (-)-knappen för att navigera mellan menyerna. 
Navigera framåt eller bakåt genom numren för snabbvalsförinställningar 

 

eller 
 

(1) Återuppringning av senaste nummer 
(2) Snabbuppringning 1 
(3) Snabbuppringning 2 

(4) Snabbuppringning 3 
(5) Avbryt 

3. Tryck på Mittknappen för att ringa ett av dina snabbvalsförinställningar. 
Ringa ett av dina snabbvalsförinställningar 

“Speed dial (#)” 

4. Tryck på Mittknappen för att ringa upp det senast uppringda numret igen. 
Återuppringning av senast uppringda nummer 

“Last number redial” 

“Speed dial ” 
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HÅLL 
3s 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 



 

6. STEREO-MUSIK 

6.1 Bluetooth stereo-musik 

Spela upp och pausa musik 

“[Beep, Beep]” 

Nästa spår Tidigare spår 

6.2 Musikdelning 

Du kan börja dela musik med en intercom-samtalspartner med Bluetooth 
stereomusik under ett tvåvägs intercomsamtal och en deltagare i en Mesh. 
Om du börjar dela musik medan Bluetooth Intercom och Mesh Intercom körs 
samtidigt, prioriteras musik som delas under Bluetooth Intercom framför 
musik som delas under Mesh Intercom. 

Obs: 
♦ Både du och din intercom-samtalspartner kan fjärrstyra 

musikuppspelningen som att hoppa framåt och hoppa bakåt. 
♦ Musikdelningen pausas när du använder din mobiltelefon eller lyssnar 

på GPS-enhetens instruktioner. 
♦ Musikdelningen avslutas om headsetet startar en flervägs intercom-

konferens. 
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HÅLL 
1s 

HÅLL 
1s 

HÅLL 
1s 



 

6 STEREOMUSIK 

6.2.1 Musikdelning med Bluetooth Intercom 

Du kan börja dela musik med en intercom-samtalspartner i ett tvåvägs 
intercom-samtal. 
Tryck och håll ner(-)-mittknappen i 3 sekunder. 

Starta och avsluta musikdelning 

“Music sharing on” 
“Music sharing off” 

6.2.2 Musikdelning med Mesh Intercom 

Du (Skapare) kan starta musikdelning med en deltagare i ett Mesh Intercom. 

1. För att skicka ett begärandemeddelande till deltagare anslutna under 
Mesh Intercom, tryck och håll ner (-)-knappen i 3 sekunder. 

[Du (Skapare)] 

[Du (Skapare)] 

[Deltagare] 

2. Du (Skapare) kan dela musik med den första deltagaren som accepterar 
begäran genom att trycka på Mesh Intercom-knappen. 

[Deltagare] Godkänna 

 

[Deltagare] Avvisa 

 

“Music sharing on” 

“Would you like to accept 
music sharing?” 
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3s 

HÅLL 
3s 

TRYCK 
1x 

HÅLL 
1s 



 

7. MESH INTERCOM 

7.1 Vad är Mesh Intercom? 

Mesh Intercom™ är ett dynamiskt kommunikationssystem som ger 
ögonblicklig och problemfri kommunikation från motorcykel till motorcykel 
utan att arrangera en grupp i förväg. Med Mesh Intercom kan motorcyklister 
ansluta sig och kommunicera med användare i närheten utan att behöva 
parkoppla varje headset. 
Inom samma kanal i Öppen Mesh™ eller samma privata grupp i Grupp Mesh™ 
kan sex användare prata samtidigt och njuta av samtal med optimal kvalitet. 

Mesh Intercom 

SC2 Bluetooth®kommunikationssystem för motorcykel med Mesh Intercom™24 



 

7 MESH INTERCOM 

7.1.1 Öppen Mesh 

Öppen Mesh är en öppen grupp-intercomfunktion. Användare kan fritt 
kommunicera med varandra på samma Öppen Mash-kanal och välja vilken 
kanal (1-9) som de vill använda via headsetet. 
Det kan ansluta till ett så gott som ett obegränsat antal användare i varje kanal. 

 

 

Kanal 1 

 

Kanal 2 

 

Kanal 9 
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7 MESH INTERCOM 

7.1.2 Grupp Mesh 
Grupp Mesh är en stängd grupp-intercomfunktion där användare kan gå med 
i, lämna eller gå tillbaka till ett gruppintercomsamtal utan att parkoppla varje 
headset. Användare kan fritt kommunicera med varandra i samma privata 
grupp i Grupp Mesh. 
För slutna intercomconsamtal med Mesh Intercom, måste en Grupp Mesh 
skapas av användarna. När användare skapar en privat grupp i Grupp Mesh 
med Mesh Gruppering, växlar headsetet automatiskt från Öppen Mesh till 
Grupp Mesh. Upp till 24 användare kan anslutas i varje privat grupp. 

7.2 Starta Mesh Intercom 

När Mesh Intercom är aktiverat kommer SC2 automatiskt att ansluta till så 
gott som alla andra Mesh-användare och låta dem prata med varandra när de 
trycker på Mesh Intercom-knappen. 

Mesh Intercom på 

 

Mesh Intercom av 

 

“Mesh intercom on, 
Open Mesh, Channel 1” 

“Mesh intercom off” 

Grupp Mesh 

Blinkar 
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TRYCK 
1x 

TRYCK 
1x 



 

7 MESH INTERCOM 

7.3 Använda Mesh i Öppen Mesh 

När Mesh Intercom är aktiverat kommer headsetet initialt att vara i Öppen 
Mesh (standard: kanal 1). 

7.3.1 Kanalinställning (standard: kanal 1) 

Byt kanalen om det uppstår störningar iÖppen Mesh-kommunikationen 
eftersom andra grupper också använder kanal 1 (standard). Du kan välja 
kanaler mellan 1 till 9. 

1. Dubbeltryck på Mesh Intercom-knappen. 

2. Tryck på (+)-knappen eller (-)-knappen för att navigera mellan kanalerna. 

(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Exit → 1 → ••• ) 

“#” 

3. Tryck på Mittknappen för att spara kanalen. 

“Channel is set, 
Channel #” 

Obs: 
♦ Kanalinställning börjar alltid med kanal 1. 
♦ Kanalen sparas automatiskt om du inte trycker på en knapp under cirka 

10 sekunder i en specifik kanal. 
♦ Kanalen kommer att kommas ihåg även om du stänger av headsetet. 
♦ Du kan använda SCHUBERTH SC2-appen för att ändra kanalen. 

“Channel setting, 1” 

eller 
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7 MESH INTERCOM 

7.4 Använda Mesh i Grupp Mesh 

7.4.1 Skapa en Grupp Mesh 
För att skapa en Grupp Mesh krävs två eller fler Öppen Mesh-användare. 

Öppen Mesh 

1. För att komma in i Mesh Gruppering för att skapa en Grupp Mesh, 
tryck och håll ner Mesh Intercom-knappen i 5 sekunder på headsetet 
för Dig (C) och din samtalspartner (D). 

“Mesh Grouping” och 

2. Headseten avslutar Mesh Gruppering och växlar automatiskt från 
Öppen Mesh till Grupp Mesh. 

Öppen Mesh Grupp Mesh 

 

 

Obs: 
♦ Om Mesh Gruppering inte avslutas inom 30 sekunder, kommer 

användarna att höra ett röstmeddelande, “Grouping failed”. 
♦ Om du vill avbryta under Mesh Gruppering trycker du på Mesh Intercom-

knappen. 

“Group Mesh” 
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7.4.2 Gå med i en befintlig Grupp Mesh 
En av medlemmarna i en Befintlig Grupp Mesh kan tillåta att nya 
medlemmar i Öppen Mesh går med i en Befintlig Grupp Mesh. 

Befintlig Grupp Mesh och 
befintliga medlemmar Nya medlemmar 

1. För att komma in i Mesh Gruppering för att gå med i en Befintlig Mesh, 
tryck och håll ner Mesh Intercom-knappen i 5 sekunder på headsetet för 
en av de befintliga medlemmarna (E) och en ny medlem (du [C]). 

“Mesh Grouping” 

2. Headseten avslutar Mesh Gruppering. De nya medlemmarna hör ett 
röstmeddelande då deras headset automatiskt växlar från Öppen Mesh 
till Grupp Mesh. 

“Group Mesh” 

Obs: Om Mesh Gruppering inte avslutas inom 30 sekunder kommer de 
befintliga medlemmarna att höra ett högt dubbelpip och den nya medlemmen 
hör ett röstmeddelande, “Grouping failed”. 
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7 MESH INTERCOM 

7.5 Aktivera och inaktivera mik (standard: aktivera) 

Användare kan aktivera/inaktivera mikrofonen när de kommunicerar i en 
Mesh Intercom. 

“Mic on” eller “Mic off” 

7.6 Växla mellan Öppen Mesh/Grupp Mesh 

Användare kan växla mellan Öppen Mesh och Grupp Mesh utan att 
återställa Mesh. Detta gör att användare kan behålla Grupp Mesh 
Network-anslutningsinformationen när de är i Öppen Mesh. 
Användare kan växla till Grupp Mesh för att kommunicera med deltagare 
från den sparade Grupp Mesh Network-anslutningsinformationen. 

Växla mellan Öppen Mesh och Grupp Mesh 

Öppen Mesh 

“Open Mesh channel #” 

Group Mesh 

Obs: Om du aldrig har deltagit i Grupp Mesh kan du inte växla mellan 
Öppen Mesh och Grupp Mesh. Du kommer att höra ett röstmeddelande, 
“No Group Available”. 

7.7 Återställ Mesh 

Om ett headset i en Öppen Mesh eller Grupp Mesh återställer Mesh, 
kommer den automatiskt att återgå till Öppen Mesh (standard: kanal 

 

“Reset mesh” 

“Group Mesh” 
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8. BLUETOOTH INTERCOM 

Upp till tre personer kan kommunicera via intercom med headsetet genom att 
helt enkelt parkoppla sina headsets. 

Parkoppling med intercom-samtalspartners 

8.1 Intercom-parkoppling 

Det finns två sätt att parkoppla headsetet. 

8.1.1 Använda Smart Intercom Pairing (SIP) 

Med SIP kan du snabbt parkoppla med dina samtalspartnerner för intercom-
kommunikation genom att scanna QR-koden på SCHUBERTH SC2-appen 
utan att du behöver komma ihop knappåtgärden. 
1. Parkoppla mobiltelefonen med headsetet. 

2. Öppna SCHUBERTH SC2-appen och tryck på  (Smart Intercom Pairing-
menyn). 

3. Scanna QR-koden som visas på din samtalspartners (B) mobiltelefon. 
♦ Din samtalspartner (B) kan visa QR-koden på mobiltelefonen genom att 

trycka på  > QR-kod ( ) på SCHUBERTH SC2-appen. 
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4. Tryck på Spara och kontrollera att din samtalspartner (B) har parkopplats 
korrekt med dig (A). 

5. Tryck på Scanna ( ) och upprepa steg 3-4 för att parkoppla dig med 
Intercom-samtalspartner (C) och (D). 

8.1.2 Använda knappen 
1. Tryck och håll ned Mittknappen för två headset i 5 sekunder tills du hör ett 

röstmeddelande, “Intercom-parkoppling”. 
Parkoppla headset A med headset B 

Blinkar 

“Intercom pairing” 

2. SC2 kommer automatiskt att 
parkopplas med ett 
SCHUBERTH-headset. 

Bekäftar att intercomen 
är parkopplade 

 

3. Upprepa stegen ovan för att parkoppla dig med Intercom-samtalspartners 
C och D. 

8.2 Först till kvarn... 

I Intercom-parkopplingskön gäller Först till kvarn. Om ett headset har flera 
parkopplade headset för intercom-samtal ställs det sista parkopplade 
headsetet in som Första intercom-samtalspartner. Till exempel, efter 
parkopplingsprocedurerna ovan, är headset (D) den första Intercom-
samtalspartnern för headset (A). Headset (C) är den Andra intercom-
samtalspartnern för headset (A), och headset (B) är den Tredje 
intercom-samtalspartnern för headset (A). 

Obs: Smart Intercom Pairing (SIP) är inte kompatibel med Sena-
produkter som använder Bluetooth 3.0 eller lägre. 

Blinkar två gånger 
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Först till kvarn... 

 

Intercom-
samtalspartner 1 

 

DU 

 

Intercom-
samtalspartner 1 

 

Intercom-
samtalspartner 2 

 

DU 

   

Intercom-
samtalspartner 1 

8.3 Tvåvägs intercom 

Tryck på Mittknappen för att starta eller avsluta ett intercom-samtal med en 
intercom-samtalspartner. 
1. Tryck en gång för intercom-samtalspartner 1. 

Starta och avsluta med intercom-samtalspartner 1 

 

2. Tryck två gånger för intercom-samtalspartner 2. 
Starta och avsluta med intercom-samtalspartner 2 

 

3. Tryck tre gånger för intercom-samtalspartner 3. 
Starta och avsluta med intercom-samtalspartner 3 

 

DU 

Intercom-
samtalspartner 2 

Intercom-
samtalspartner 3 

SC2 Bluetooth®kommunikationssystem för motorcykel med Mesh Intercom™33 

TRYCK 
1x 

TRYCK 
2x 

TRYCK 
3x 



 

8 BLUETOOTH INTERCOM 

8.4 Flervägs intercom 

Med Flervägs intercom är det möjligt med samtal i konferensstil med upp till 
tre Intercom-samtalspartners samtidigt. Medan Flervägs intercom-samtal 
pågår är mobiltelefonanslutningen tillfälligt bortkopplad. Men så snart som 
Flervägs intercom-samtalen avslutas kommer mobiltelefonanslutningen att 
återupprättas. 

8.4.1 Starta en trevägs interkom-konferens 

Du (A) kan ha en trevägs Intercom-konferens med två andra intercom-
samtalspartners (B och C) genom att upprätta två intercom-anslutningar 
samtidigt. 
1. Parkoppla ditt headset (A) med headseten för två andra Intercom-

samtalspartners (B och C). 
Parkoppla med Intercom-samtalspartner B och C, se Avsnitt 8.1: 
“Intercom Pairing” 

2. Starta ett intercom-samtal med en av två samtalspartners i din intercom-
grupp. Exempelvis kan du (A) starta ett intercom-samtal med intercom-
samtalspartner (B). Eller så kan intercom-samtalspartner (B) starta ett 
intercom-samtal med dig (A). 
Starta ett intercom-samtal med intercom-samtalspartner B 

DU 

Intercom-samtalspartner B Intercom-samtalspartner C 

DU 

Intercom-samtalspartner B Intercom-samtalspartner C 
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3. Sedan kan du (A) ringa den andra Intercom-samtalspartnern (C), eller den 
andra Intercom-samtalspartnern (C) kan gå med intercom genom att ringa 
ett intercom-samtal till dig (A). 
Starta ett Intercom-samtal med Intercom-samtalspartner C 

4. Nu har du (A) och två intercom-samtalspartners (B och C) en trevägs 
intercom-konferens. 
Trevägs intercom 

8.4.2 Starta en fyrvägs interkom-konferens 

Med tre Intercom-samtalspartners anslutna kan en ny deltagare (D) skapa en 
fyrvägs Intercom-konferens genom att ringa ett intercom-samtal till antingen 
(B) eller (C). 

Starta en fyrvägs interkom 

8.4.3 Avsluta flervägs intercom 
1. Avsluta alla intercom-anslutningar genom att trycka och hålla ner 

Mittknappen i 3 sekunder tills du hör en signal. 

2. Tryck på Mittknappen för att koppla bort dig från din Första intercom-
samtalspartner. 
Dubbeltryck på Mittknappen för att koppla bort dig från din Andra 
intercom-samtalspartner. 

DU 

Intercom-samtalspartner B Intercom-samtalspartner C 

DU 

Intercom-samtalspartner B Intercom-samtalspartner C 

Intercom-
samtalspartner B 

DU Intercom-
samtalspartner C 

Intercom-
samtalspartner C 
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8 BLUETOOTH INTERCOM 

8.5 Trevägs konferenstelefonsamtal med 
Intercom-användare 

Du kan ha ett trevägs konferenstelefonsamtal genom att lägga till en 
Intercom samtalspartner till mobiltelefonsamtalet. 
1. Under ett mobiltelefonsamtal, tryck på Mittknappen en, två eller tre gånger 

för att bjuda in en av dina Intercom-samtalspartners till samtalet. 

Bjuda in en Intercom-samtalspartner till telefonkonferens 

eller 

eller 

2. För att koppla från intercom under ett konferenstelefonsamtal, tryck på 
Mittknappen en, två eller tre gånger. 
Koppla bort Intercom-samtalspartner från konferens 

eller 

eller 

3. För att koppla bort mobiltelefonsamtalet under ett konferenstelefonsamtal, 
tryck och håll ner Mittknappen i 2 sekunder. 
Avsluta telefonsamtal från konferens 

Obs: När du har ett inkommande intercom-samtal under ett mobiltelefon-
samtal kommer du att höra ett högt dubbelpip. 
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8.6 Grupp-intercom 

Med Group Intercom kan du omedelbart skapa en flervägs 
konferensintercom med tre av de senast parkopplade headseten. 

Starta grupp-intercom 
1. Gå igenom intercom-parkoppling med upp till tre headset som du vill ett 

Grupp Intercom med. 

2. Tryck på (+)-knappen och (-)-knappen för att starta Grupp Intercom. 

När alla headset är anslutna 
tillsammans. 

Avsluta Grupp Intercom 
För att avsluta Grupp Intercom, tryck och håll ner mittknappen i 3 sekunder 
under Grupp Intercom. 

“Group intercom 
terminated” 

8.7 Mesh Intercom-konferens med Bluetooth 
Intercom-deltagare 

Användare kan använda den befintliga Bluetooth intercom- och Mesh Intercom-
funktionen samtidigt. I det här fallet rekommenderas att kommunicera med andra 
SCHUBERTH-headset via Bluetooth Intercom-anslutning och använd Mesh 
Intercom mellan SC2-headset. En användare som är i Öppen Mesh eller 
Grupp Mesh när hen använder Mesh Intercom kan inkludera upp till tre av sina 
Bluetooth intercom-samtalspartners. Du kan starta ett tvåvägs intercomsamtal 
med en av dina tre intercomsamtalspartners för att inkludera dem i Mesh. 

Blinkar 

“Group intercom 
connected” 

“Group intercom” 
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Obs: 
♦ Ljudkvaliteten försämras om en SC2 ansluter till 2 eller fler Bluetooth 

intercom-samtalspartners medan de är i Öppen Mesh eller Grupp Mesh 
vid användning av Mesh Intercom. 

♦ Om en sluten slinga skapas, såsom visas nedan, kommer varje användare 
att uppleva allvarliga brusproblem. SCHUBERTH rekommenderar att inte 
skapa en sluten slinga. 

SCHUBERTH headset 

SC2 SC2 

♦ Om Bluetooth intercom slås på av misstag under Mesh Intercom-
kommunikation mellan SC2-headset, såsom visas nedan, hör du ett 
röstmeddelande, “Mesh intercom inaktiverad, Bluetooth intercom 
ansluten” varje minut. Om du stänger av Bluetooth Intercom eller 
stänger av Mesh Intercom hörs inte längre röstmeddelandet. 

SC2 

SC2 SC2 

― Mesh Intercom 
·---· Bluetooth Intercom 

― Mesh Intercom 
·---· Bluetooth Intercom 
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8.8 Universal Intercom 

Med Universal Intercom kan du ha intercom-samtal med användare med icke-
SCHUBERTH Bluetooth-headset. Icke-SCHUBERTH Bluetooth-headset kan 
anslutas till SCHUBERTH-headsetet om de stöder Bluetooth Hands-Free 
Profile (HFP). Du kan parkoppla ditt headset med endast ett icke-SCHUBERTH-
headset åt gången. Intercom-avståndet beror på prestandan hos Bluetooth-
headsetet som det är anslutet till. När ett icke-SCHUBERTH Bluetooth-headset 
är parkopplats med SCHUBERTH-headsetet, om en annan Bluetooth-enhet är 
parkopplad via andra mobiltelefonparkoppling kommer den att kopplas från. 

1. Tryck och håll ner Mittknappen i 10 sekunder. 

“Configuration menu” 

2. Tryck på (-)-knappen tre gånger. 

“UniversaI intercom 
pairing” 

3. Tryck på Mittknappen. 

Gå in i Universal Intercom 
parkopplingsläge 

4. Sätt icke-SCHUBERTH Bluetooth headset i parkopplingsläge. 
Headsetet kommer automatiskt med parkopplas med icke-
SCHUBERTH Bluetooth headset. 

5. Genom att följa procedurerna som beskrivs nedan kan du få 
tvåvägs intercom eller flervägs intercom-samtal med upp till 
tre intercomsamtalspartners som använder headset som inte är 
från SCHUBERTH. 
Exempel på en trevägs Universal Intercom 

Icke-SCHUBERTH headset 

DU 

SCHUBERTH headset 
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Exempel på en fyrvägs Universal Intercom 

Obs: Vissa headset som inte kommer från SCHUBERTH kanske inte 
stöder flervägs Universal Intercom. 

8.9 Mesh Intercom-konferens med tvåvägs Universal 
Intercom-deltagare 

Användare kan använda den befintliga tvåvägs universal Intercom- och 
Mesh Intercom-funktionen samtidigt. I det här fallet rekommenderas det att 
kommunicera med icke-SCHUBERTH-headset via tvåvägs Universal 
Intercom-anslutning och använda Mesh Intercom mellan SC2-headset. 
En användare som är i Öppen Mesh eller Grupp Mesh när hen använder 
Mesh Intercom kan inkludera en Universal Intercom-samtalspartner. Du 
kan starta ett tvåvägs Universal Intercom-samtal med din Universal 
Intercom-samtalspartner för att inkludera den i Mesh. 

Icke-
SCHUBERTH 

headset 

DU SCHUBERTH 
headset 

Icke-
SCHUBERTH 

headset 
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9. ANVÄNDA FM-RADIO 

9.1 FM-Radio på och av 

FM-radio på 

“FM on, ###” 

FM-radio av 

“FM off” 

9.2 Söka efter och spara radiostationer 

“Sök”-funktionen söker efter radiostationer. 
1. Söka efter radiostationer. 

Söka efter stationer framåt Söka efter stationer bakåt 

2. Spara den aktuella stationen. 
Ange förinställt valläge 

“Preset (#)” 

3. Navigera genom de förinställda numren som du vill lagra. 

Navigera framåt/bakåt genom förinställda stationer 

eller 
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9 ANVÄNDA FM-RADIO 

4. Spara stationen i det förinställda numret som du valt eller radera 
stationen från minnet. 
Spara station till det förinställda numret 

“Save preset (#)” 

Radera station från minnet 

“Delete preset (#)” 

9.3 Scanna efter och spara radiostationer 

“Scan”-funktionen söker automatiskt efter radiostationer, med början på den 
aktuella stationens frekvens och sedan uppåt därifrån. 
1. Scanna efter stationer. 

Starta scanning 

“[FM frequency]” 

2. SCHUBERTH-tunern pausar vid varje station den hittar i 8 sekunder 
innan den går vidare till nästa. 

3. Spara den aktuella stationen. Stationen sparas som det nästa 
förinställda numret. 

Spara den aktuella stationen 

“Save preset (#)” 

4. Stoppa scanningen. 
Stoppa scanningen 

Obs: Du kan använda SCHUBERTH enhetshanteraren eller 
SCHUBERTH SC2-appen för att spara de förinställda stationerna. 
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9.4 Navigera mellan förinställda stationer 

Med metoderna ovan kan upp till 10 radiostationer lagras. Du kan navigera 
genom de sparade stationerna. 

Navigera mellan förinställda stationer 

9.5 Tillfällig förinställd station 

Funktionen Tillfälligt förinställd hittar och sparar automatiskt de närmaste 
10 radiostationerna utan att ändra dina befintliga förinställda stationer. 
1. Hitta och spara 10 stationer automatiskt. 

Tillfälliga stationer 

2. De tillfälliga förinställda stationerna raderas när headsetet startas om. 

9.6 Val av region 

Du kan välja rätt FM-frekvensområde för din plats från SCHUBERTH 
enhetshanteraren eller SCHUBERTH SC2-appen. Med regioninställningen 
kan du optimera sökfunktionen för att undvika onödiga frekvensområden. 

Region Frekvensområde Steg 

Globalt 76,0 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz 

Nordamerika, Sydamerika 
och Australien 87,5 ~ 107,9 MHz ± 200 kHz 

Asien och Europa 87,5 ~ 108,0 MHz ± 100 kHz 

Japan 76,0 ~ 95,0 MHz ± 100 kHz 
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10. RÖSTMEDDELANDE 

Röstmeddelandet låter dig utföra vissa funktioner genom att helt enkelt 
använda din röst. Du kan styra headsetet helt handsfree med hjälp av 
röstigenkänningen. Det flerspråkiga röstmeddelandet stöder engelska, 
franska, tyska, spanska, italienska, kinesiska, japanska och ryska. 

Röstmeddelandelista 

Lägesstatus Funktion Röstmeddelande 

Standby/ 
Bluetooth 
Intercom/ 
Mesh Intercom/ 
FM-radio/ 
Musik 

Kontrollera batteri “Hey Sena, Check Battery” 

Höja volymen “Hey Sena, Volume Up” 

Sänka volymen “Hey Sena, Volume Down” 

Parkoppla mobiltelefon “Hey Sena, Phone Pairing” 

Bluetooth Intercom 
Pairing “Hey Sena, Pairing Intercom” 

Starta/Avsluta varje 
Bluetooth Intercom 

“Hey Sena, Intercom 
[one, two, three]” 

Standby/ 
Bluetooth 
Intercom/  
FM-radio/  
Musik 

Slå på Mesh Intercom “Hey Sena, Mesh On” 

Mesh Intercom 

Stänga av Mesh Intercom “Hey Sena, Mesh Off” 

Mesh Gruppering “Hey Sena, Mesh Grouping” 

Växla till Öppen Mesh “Hey Sena, Open Mesh” 

Växla till Grupp Mesh “Hey Sena, Group Mesh” 

Avsluta Bluetooth 
intercom och 

Mesh intercom 
“Hey Sena, End intercom” 

Standby/ 
Bluetooth 
Intercom/ 
Mesh Intercom 

Spela musik “Hey Sena, Play Music” 
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Lägesstatus Funktion Röstmeddelande 

Standby/ 
Intercom/ 
Mesh Intercom/ 
Musik 

Slå på FM-radio ”Hey Sena, FM Radio On” 

Musik/ 
FM-radio 

♦ FM – Nästa förinställda 
♦ Musik – Nästa spår “Hey Sena, Next” 

♦ FM – Tidigare förinställd 
♦ Musik – Tidigare spår 

“Hey Sena, Previous” 

Musik Pausmusik “Hey Sena, Stop Music” 

FM-radio Stäng av FM-radio “Hey Sena, FM Radio Off” 

Svara på ett inkommande samtal “Svara” 

Ignorera ett inkommande samtal “Ignorera” 

Obs: 
♦ Du kan ställa in ett språk till ett annat språk genom att använda Headset 

Språk-funktionen på SCHUBERTH SC2-appen. 
♦ Om du ställer in ett språk som inte stöder röstmeddelanden, fungerar 

röstmeddelandet endast med engelska meddelanden. 
♦ Du kan se det andra språkets röstmeddelandelista i SCHUBERTH SC2-

appen. 
♦ Röstmeddelande-prestanda kan variera beroende på miljöförhållandena, 

inklusive körhastighet, hjälmtyp och omgivningsljud. 
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11. PRIORITERING AV FUNKTIONER 

11.1 Prioritering av funktioner 

Headsetet prioriterar anslutna enheter i följande ordning:  
(högsta) Mobiltelefon 

Mesh Intercom/Bluetooth Intercom 
Musikdelning via Bluetooth-stereo  
FM-radio 

(lägsta) Bluetooth stereomusik 
En funktion med lägre prioritet avbryts av en funktion med högre prioritet. 
Exempelvis kommer stereomusik att avbrytas av ett intercom-samtal; ett 
intercom-samtal kommer att avbrytas av ett inkommande mobiltelefonsamtal. 
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12. KONFIGURATIONSINSTÄLLNING 

12.1 Konfigurationsinställning av headset 

Åtkomst till konfigurationsmenyn 

 

Navigera mellan menyalternativ 

 

 

Köra menyalternativ 

 

Konfigurationsmeny, headset 

Konfigurationsmeny, röst Tryck på Mittknappen 

Parkoppla mobiltelefon Ingen 

Parkoppla en andra mobiltelefon Ingen 

Telefon, selektiv parkoppling Ingen 

Media, selektiv parkoppling Ingen 

Parkoppling med GPS Ingen 

Ta bort alla parkopplingar Utföra 

Universal Intercom-parkoppling Utföra 

Fabriksinställning Utföra 

Avsluta Utföra 

12.1.1 Ta bort alla parkopplingar 

Ta bort all Bluetooth parkopplingsinformation lagrad i headsetet. 
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12.2 Konfigurationsinställning av programvara 

Du kan ändra inställningarna för headsetet med SCHUBERTH 
enhetshanteraren eller SCHUBERTH SC2-appen. 

12.2.1 Snabbuppringning 
Tilldela telefonnummer för snabbuppringning för att snabbt ringa ett 
telefonsamtal. 

12.2.2 Headsetspråk 
Du kan välja enhetsspråket. Det valda språket bibehålls även om headsetet 
startas om. 

12.2.3 Ljudequalizer (Audio Equalizer) (standard: Av) 
Du kan använda Ljudequalizer för att öka/minska decibelnivån för olika 
frekvensområden av ljud. 
♦ Balans kommer att justera alla frekvensområden till samma volymnivå 

(0 dB). 
♦ Basförstärkning ökar basområdet för ljudet (20 Hz – 250 Hz). 
♦ Mittförstärkning ökar basområdet för ljudet (250 Hz – 4 kHz). 
♦ Diskantförstärkning ökar basområdet för ljudet (4 kHz – 20 kHz). 

12.2.4 VOX-telefon (standard: Aktivera) 
Om den här funktionen är aktiverad kan du svara på inkommande samtal 
med rösten. När du hör en ringsignal för ett inkommande samtal kan du 
svara i telefonen genom att säga ett ord som “Hello” högt eller genom att 
blåsa in luft i mikrofonen. VOX Telefon är tillfälligt inaktiverad om du är 
ansluten till intercom. Om den här funktionen är inaktiverad måste du trycka 
på Mittknappen för att svara på ett inkommande samtal. 

12.2.5 VOX Intercom (standard: inaktivera) 
Om VOX Intercom är aktiverat kan du med rösten initiera ett intercom-samtal 
med den senast anslutna intercom-samtalspartnern. När du vill starta intercom, 
säg ett ord som “Hej” högt eller blås in luft i mikrofonen. Om du startar ett 
intercom-samtal med rösten, avslutas intercom automatiskt när du och din 
intercom-samtalspartner är tysta i 20 sekunder. Men om du startar ett 
intercom-samtal manuellt genom att trycka på Mittknappen, måste du avsluta 
intercom-samtalet manuellt. Men om du startar intercom med rösten och 
avslutar den manuellt genom att trycka på Mittknappen, kommer du tillfälligt 
inte kunna starta intercom med rösten. I det här fallet måste du trycka på 
Mittknappen för att starta om intercom. Detta för att förhindra upprepade 
oavsiktliga intercomanslutningar genom starkt vindbrus. Efter att du har startat 
om headsetet kan du starta intercom med rösten igen. 
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12.2.6 VOX-känslighet (VOX Sensitivity) (standard: 3) 
VOX-känslighet kan justeras beroende på din körmiljö. Nivå 5 är den 
högsta känslighetsinställningen och nivå 1 är den lägsta. 

12.2.7 Bluetooth Intercom multitasking med ljud (Bluetooth 
Intercom Audio Multitasking) (standard: inaktiverad) 

Med Multitasking med ljud (Bluetooth Intercom multitasking med ljud och 
Mesh Intercom multitasking med ljud) (Audio Multitasking (Bluetooth 
Intercom Audio Multitasking and Mesh Intercom Audio Multitasking) kan du ha 
ett intercom-samtal samtidigt som du lyssnar på musik, FM-radio eller GPS-
instruktioner. Det överlagrade ljudet spelas upp i bakgrunden med reducerad 
volym när som helst det finns ett intercom-samtal och kommer att återgå till 
normal volym när samtalet är avslutat. 
Funktionen Mesh Intercom Audio Multitasking är alltid på. 

12.2.8 Intercom-Audio överläggskänslighet (standard: 3) 
Musiken, FM-radion och GPS-volymen sänks för att spela i bakgrunden om du 
pratar via intercom medan det överlagrade ljudet spelas. Du kan justera 
intercom-känsligheten för att aktivera detta bakgrundsljudläge. Nivå 1 har den 
lägsta känsligheten och nivå 5 har den högsta känsligheten. 

12.2.9 Ljudöverläggsvolymhantering (standard: inaktivera) 
Musiken, FM-radion och GPS-ljudet minskar volymen när det pågår en 
intercom-samtal. Om ljudöverläggsvolymhantering (Audio Overlay 
Volume Management) är aktiverad, kommer inte volymnivån för det 
överlagrade ljudet att minskas under ett intercom-samtal. 

Obs: 
♦ För att Bluetooth Intercom multitasking med ljud ska fungera korrekt 

måste du slå av och på headsetet. Starta om headsetet. 
♦ Bluetooth Intercom multitasking med ljud kommer att aktiveras under 

tvåvägs intercom-samtal med ett headset som också stöder denna funktion. 
♦ Vissa GPS-enheter kanske inte stöder denna funktion. 

♦ Multitasking med ljud-funktionen kan konfigureras genom Intercom 
ljudöverlägeskänslighet och Ljudöverläggsvolymhantering-
inställningarna (Intercom Audio Overlay Sensitivity and the Audio 
Overlay Volume Management settings. 

Obs: Om din röst inte är högre än känsligheten för den valda nivån kommer 
det överlagrade ljudet inte att sänkas. 
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12.2.10 HD Intercom (standard: aktivera) 
HD Intercom förbättrar ljudet för tvåvägs intercom från normal kvalitet till HD-
kvalitet. HD Intercom kommer att tillfälligt inaktiveras när du går in en flervägs 
intercom. Om den här funktionen är inaktiverad kommer ljudet för tvåvägs 
intercom att ändras till normal kvalitet. 

Obs: 
♦ Intercom-avståndet för HD Intercom är relativt kortare än för normal 

intercom. 
♦ HD Intercom kommer att inaktiveras tillfälligt när Bluetooth Intercom 

multitasking med ljud är aktiverat. 

12.2.11 HD-röst (standard: aktivera) 
Med HD Voice kan du kommunicera i högupplösning under telefonsamtal. Den 
här funktionen ökar kvaliteten så att ljudet blir skarpt och tydligt under 
telefonsamtal. 
Om den här funktionen är aktiverad kommer inkommande telefonsamtal att 
avbryta intercom-samtalen och ljud från SR10 kommer inte att höras under 
intercom-samtal. Trevägskonferens med intercom-deltagare kommer inte att 
vara tillgänglig om HD-röst (HD Voice) är aktiverat. 

Obs: 
♦ Kontakta tillverkaren av din Bluetooth-enhet som ska anslutas till 

headsetet för att se om det stöder HD-röst (HD Voice). 
♦ HD-röst (HD Voice) är endast aktivt när Bluetooth Intercom Multitasking 

med ljud (Bluetooth Intercom Audio Multitasking) är inaktiverat. 

12.2.12 Smart volymkontroll (Smart Volume Control) 
(standard: inaktivera) 

Aktivering av Smart volymkontroll ändrar automatiskt högtalarvolymen 
baserat på nivån på omgivningsljudet. Du kan aktivera det genom att ställa in 
känsligheten på låg, medium eller hög. 

12.2.13 Sidoton (standard: inaktivera) 
Sidoton är hörbar återkoppling av din egen röst. Det hjälper dig att prata 
naturligt på rätt nivå efter olika hjälmljudsförhållanden. Om den här funktionen 
är aktiverad kan du höra vad du säger under ett intercom-samtal eller ett 
telefonsamtal. 
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12.2.14 Röstmeddelande (standard: aktivera) 
Du kan inaktivera röstmeddelanden genom konfigurationsinställningar av 
programvara, men följande röstmeddelanden är alltid aktiverade. 
- Inställningsmeny för headsetkonfiguration, batterinivåindikator, 

snabbuppringning, FM-radiofunktioner 

12.2.15 RDS AF-inställning (standard: inaktivera) 
Radiodatasystem (RDS) alternativ frekvens-inställning (AF) ( Radio Data 
System (RDS) Alternative Frequency (AF) Setting) gör att en mottagare kan 
ställa om till den andra frekvensplatsen när den första signalen blir för svag. 
Med RDS AF aktiverat på mottagaren kan en radiostation med mer än en 
frekvens användas. 

12.2.16 FM-stationsguide (standard: aktivera) 
När FM-Stationsguide är aktiverad, ges FM-stationsfrekvenserna med 
röstmeddelanden när du väljer förinställda stationer. När FM-stationsguide är 
inaktiverat, ges inte röstmeddelanden på FM-stationsfrekvenser när du väljer 
förinställda stationer. 

12.2.17 Avancerad ljudkontroll (Advanced Noise Control™) 
(standard: aktivera) 

När Avancerad ljudkontroll är aktiverat reduceras bakgrundsljudet under ett 
intercom-samtal. När det är inaktiverat blandas bakgrundsljudet med din röst 
under intercom. 
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13.1 SC2 Fabriksåterställning 

För att radera alla dina inställningar och börja om på nytt kan headsetet 
återställas till fabriksinställningarna med funktionen för fabriksåterställning. 

“Headset reset, Good bye” 

13.2 Fabriksåterställning för SC2 fjärrkontroll 

För att radera alla dina inställningar och börja om på nytt kan SC2 Fjärrkontroll 
återställas till fabriksinställningarna med funktionen fabriksåterställning. 

 

13.3 Parkoppling av fjärrkontroll 

SC2 och SC2 Fjärrkontrollen levereras parkopplade. 
De ansluts automatiskt till varandra när SC2 och SC2 Fjärrkontroll 
är påslagna. 
Om du använder en annan SC2 Fjärrkontroll än den som ingår i 
paketet, följ proceduren nedan för att parkoppla SC2 och SC2 
Fjärrkontrollen. 

1. På SC2, tryck och håll ner Flerfunktionsknappen i 5 sekunder. 

Blinkar 

 

“Remote controI 
pairing” 

2. På din SC2 Fjärrkontroll, tryck och håll ner (+)-knappen i 8 sekunder för att 
gå in i Bluetooth-parkopplingsläget. 

Blinkar 
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3. SC2 kommer automatiskt att utföra parkoppling med SC2 Fjärrkontroll i 
parkopplingsläge. 

När de är anslutna kommer du 
att höra ett röstmeddelande. “Remote control 

connected” 

13.4 SC2 Återställning av fel 

När headsetet inte fungerar korrekt kan du enkelt återställa enheten. 
1. Ta bort den installerade SC2 från hjälmen genom att lyfta upp den med 

SC2 fjärrkontrollskyddet. 

 

2. Dra ut antennkabelhållaren från sitt ursprungsläge och dra ut de anslutna 
kablarna från den övre springan i utrymmet. 

 

Obs: Du kan återställa SC2 utan att koppla bort kablarna från hjälmen. 

3. Leta reda på Felåterställnings-knappen på baksidan av SC2. 
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4. Sätt försiktigt in ett gem i hålet och tryck lätt på Felåterställningsknappen. 

 

5. Headsetet stängs av. 

Obs: Felåterställning kommer inte att återställa headsetet till 
fabriksinställningarna. 
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