
Funktionsknapper 

Motorcykelhjelm med Generation II 

Bluetooth®kompatibelt mini headset  

 

         Manual 
Hvad er Bluetooth®?  

Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth® 

teknologi. 

Trådløs Bluetooth® teknologi er en kortrækkende radiokommunikationsteknologi, der erstatter 

ledninger til forbindelse mellem elektroniske enheder. Teknologien anvender en globalt 

tilgængelig frekvens, der sikrer at kommunikationen fungerer over hele verden.  

 

Det er muligt at forbinde headsettet med en mobiltelefon eller en hvilken som helst anden enhed, 

der understøtter trådløs Bluetooth® teknologi, og som understøtter headsettets funktion eller 

muliggør håndfri betjening. Når headsettet er forbundet med en mobiltelefon, er det muligt at 

besvare indgående opkald, foretage udgående opkald, afspille musik, samt at justere lydstyrken 

ved hjælp af headsettets funktionsknapper. Headsettet kan forbindes med mobiltelefoner, 

musikafspillere, samt GPS-systemer, der har en Bluetooth-funktion. 

 

Det indbyggede Bluetooth® headset i motorcykelhjelmen består af en diskret Bluetooth enhed,  

et batteri, funktionsknapper, en mikrofon og høretelefoner. 

                

 

 

 

 

 

 

Afspilning af høj musik eller høje stemmer via headsettet kan være skadelig for hørelsen.  

Selvom hjelmens ydre dele er vandtætte, bør Bluetooth enhedens indre dele ikke udsættes  

for vand eller fremmedlegemer. 

Garantien gælder ikke for batteriet og garantien bortfalder desuden, hvis det viser sig at  

brugeren er ansvarlig for fejlfunktioner eller har manipuleret Bluetooth® enheden. 

 

Diskret Bluetooth 

enhed 

Høretelefoner 

Figur 1 



Bluetooth headsettets funktionsknapper 

MFB   Multifunktionsknap 

VOL+  Øger lydstyrken 

VOL-  Reducerer lydstyrken 

 

For at bruge headsettet, skal telefonen eller musikenheden 

understøtte følgende Bluetooth® funktioner: 

Funktion          Beskrivelse 

 

HFP (Håndfri funktion) 

Trådløs styring af mobiltelefonen og den 

håndfri enhed, samt af stemmeforbindelsen 

mellem mobiltelefonen og den håndfri enhed.  

A2DP  

(Advanced Audio Distribution 

Profile) 

Musikafspilning i stereo 

AVRCP  

(Audio Video Remote Control 

Profile) 

Fjernstyret musikafspilning i stereo 

 

Forstyrrelser af Bluetooth® signalet 

Kvaliteten af Bluetooth® signalet afhænger af den tilsluttede enheds placering. I tilfælde af ustabil 

eller forvrænget lyd, bør musikenheden eller telefonen flyttes til en anden placering, der sikrer god 

signalmodtagelse.  

Kom godt i gang 

Nedenstående trin skal følges, inden headsettet kan bruges: 

Åbn emballagen. 

Tag opladeren ud og oplad headsettets batteri. 

Foretag parring af headsettet med en anden enhed, f. eks. en mobiltelefon. 

Gennemlæs manualen. 

 

Opladning  

Headsettet er udstyret med et integreret genopladeligt batteri. Vi anbefaler, at batteriet oplades helt 



inden headsettet bruges første gang.   

Forbind headsettet med opladeren. Opladningen tager ca. 4 timer. Under opladningen lyser 

indikatorlampen rød eller blinker. Når batteriet er fuldt opladet, holder den røde indikatorlampe op 

med at lyse. Når der høres en rytmisk lyd under brugen af headsettet og den røde indikatorlampe 

blinker, skal batteriet oplades.  

Til opladning fjernes først opladerportens gummiafdækning forsigtigt ved at dreje den ca. 180 

grader til siden. Sæt derefter opladerstikket i opladerporten. Indikatorlampen nær 

funktionsknapperne begynder at lyse rød eller blinker mens batteriet oplades. Se Figur 2 og 3 

nedenfor.  

 

 

 

Figur 2                                  Figur 3 

Sådan tænder du headsettet  

       
               Figur 4 

Tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) trykket i ca. 2 sekunder, hvorefter der høres en lang 

høj lyd og den blå indikatorlampe blinker. Headsettet er nu tændt (Figur 4). 

Når headsettet er tændt, opretter det automatisk forbindelse til den håndfri enhed og musikafspiller, 

som den sidst har været forbundet med via Bluetooth (mobiltelefoner og/eller musikafspillere). 

 

 

Opladerport 

Gummiafdækning opladerport 

 

Opladerstik 

 



Sådan slukker du headsettet 

Tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) trykket i ca. 5 sekunder, indtil der høres en lang høj 

lyd og begge indikatorlamper slukkes.  

 

Parring af headsettet med en mobiltelefon  

Åbn først mobiltelefonens Bluetooth® funktion. Mens headsettet er slukket, tryk og hold 

multifunktionsknappen (MFB) trykket i ca. 6 sekunder, indtil den blå og røde indikatorlampe lyser 

på skift. Find headsettet (Bluetooth Hjelm) på listen over fundne enheder på mobiltelefonen. 

Headsettets kode er 0000. Efter succesfuld parring blinker headsettets blå indikatorlampe 

langsomt og den røde indikatorlampe slukkes. Parringen bør kun foretages en enkelt gang. Hver 

gang høretelefonerne bruges, oprettes der automatisk forbindelse til din mobiltelefon.  

Bemærk: Inden parring er det vigtigt at sikre, at andre Bluetooth® enheder i nærheden er 

slået fra.  

 

Eksempel på headset indstillinger på en smartphone 

① 

                          

                                                              

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

Åbn funktionen “Indstillinger” 

Vælg funktionen “Bluetooth” 

Inden funktionen “Slå TIL” vælges (kontrollér,  

at Bluetooth er slået fra), tryk på multifunktions- 

knappen (MFB) på Bluetooth® hjelmen, indtil  

den blå og røde indikatorlampe begynder at  

blinke (ca. 6-7 sekunder). 



④ 
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Vælg funktionen “Slå TIL”  

Efter at have slået Bluetooth funktionen til, 

søger enheden automatisk efter Bluetooth 

enheden, klik derefter på den fundne enhed 

(Bluetooth Hjelm) on på mobiltelefonen. 

Indtast PIN-koden “0000” og klik på “Parring”. 

Efter parring, vises meldingen “Forbundet” i 

displayet. Følg derudover vejledningerne i 

mobiltelefonens manual.  



Fører 

Sådan fører du en samtale med en anden passager: 

                      

  Samtale (Fører til passager)           Samtale (Motorcykel til motorcykel) 

Fører 

Tryk på headsettets funktionsknap, for at åbne samtalemodus. Headsettet starter automatisk en 

samtale til det sidst parrede headset og fungerer som masterenhed.  

1) Selvom førerens headset er forbundet med andre enheder, f. eks. en mobiltelefon, kan den 

stadig forbindes med et andet headset (passager). Efter oprettelse af forbindelsen, starter 

førerens headset en samtale med passagerens headset. Tryk på førerens funktionsknap for at 

afslutte samtalen. Hvis førerens headset afspillede A2DP musik via mobiltelefonen inden 

samtalemodus, genoptager headsettet afspilningen efter afslutning af samtalen. På 

mobiltelefoner uden automatisk genoptagelse af afspilningen, kan det være nødvendigt at 

genstarte afspilning via headset manuelt.  

2) Hvis førerens headset ikke er forbundet med andre enheder, påbegynder den direkte samtalen 

med det andet headset.  

 

Passager 

1) Selvom passagerens headset er forbundet med andre enheder, f. eks. en mobiltelefon, kan den 

stadig modtage samtaleopkald fra førerens headset. Tryk på passagerens funktionsknap for at 

afslutte samtalen. Hvis passagerens headset afspillede A2DP musik via mobiltelefonen inden 

samtalemodus, genoptager headsettet afspilningen efter afslutning af samtalen. På 

mobiltelefoner uden automatisk genoptagelse af afspilningen, kan det være nødvendigt at 

genstarte afspilning via headset manuelt. 

2) Hvis passagerens headset ikke er forbundet med andre enheder, påbegynder den direkte 

samtalen med det andet headset. 

Bemærk: Samtalefunktionen fungerer kun mellem to hjelme. Headsettet understøtter ikke 

samtalefunktion mellem mere end to hjelme.  

 

Parring af Bluetooth® hjelme 

Inden parring er det vigtigt at sikre, at andre Bluetooth® enheder i nærheden er slået fra. 

 

 

(Slå Bluetooth® til) 

Tryk og hold multifunktionsknappen (MFB)  

trykket i 3 sekunder på førerens Bluetooth® hjelm  

(den blå indikatorlampe lyser efter 3-4 sekunder). 

 

 



Passager 

Passager 

Fører 

 

 

 

(Søgning) 

Tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) på 

passagerens Bluetooth® hjem trykket, indtil den blå  

og røde indikatorlampe begynder at blinke (ca. 6-7 

sekunder). 

 

 

 

(Blinker) 

Slip knappen på passagerens hjelm, hvorefter den  

røde og blå indikatorlampe begynder at lyse. 

 

 

 

 

 

(Blinker) 

Slip knappen på førerens hjelm. Hjelmene kan nu 

bruges til samtale. 

Samtaleforbindelsen oprettes automatisk mellem de to 

hjelme og der høres en række lyde i begge højtalere. 

Samtaler kan afsluttes eller genoprettes af både 

FØRER eller PASSAGER ved at trykke en enkelt 

gang på multifunktionsknappen (MFB). 

 

 

(Acceptér parring) 

Drej derefter multifunktionsknappen (MFB) med uret 

på førerens Bluetooth® hjelm, indtil den røde og blå 

indikatorlampe begynder at lyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fører 



Headsettets funktioner  

Musikafspilning 

 

Headsettet gør det muligt at afspille og lytte til musik via en Bluetooth streaming musikafspiller. 

Bemærk: Hvis der afspilles musik via en mobiltelefon, afbrydes musikken automatisk i 

tilfælde af udgående eller indkommende opkald. Efter opkaldets afslutning, genoptages 

afspilningen af musik.  

 

Start/Pause Musik Dobbeltklik på multifunktionsknappen (MFB) for at starte eller afbryde 

afspilningen af musik (da ikke alle mobiltelefoner/musikafspiller understøtter denne funktion, 

henvises der til vejledningerne i mobiltelefonens/musikafspillerens manual). 

 

Spring til forrige sang Drej multifunktionsknappen (MFB) mod uret og hold den trykket i ca. 2 

sekunder; slip knappen, når lyden “DuDu” høres, for at springe tilbage til forrige sang (ikke mulig 

med enkelte mobiltelefoner/musikafspillere). 

 

Spring til næste sang Drej multifunktionsknappen (MFB) med uret og hold den trykket i ca. 2 

sekunder; slip knappen, når lyden “DuDu” høres, for at springe frem til næste sang. 

 

 

 

 

Besvar indgående opkald 

Når headsettet ringer, tryk en enkelt gang på multifunktionsknappen (MFB) for at besvare det 

indgående opkald.  

 

Afslut et opkald 

Tryk igen en enkelt gang på multifunktionsknappen (MFB) for at afslutte opkaldet. 

 

Afvis indgående opkald 

Når headsettet ringer, tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) trykket i ca. 3 sekunder og slip 

derefter knappen for at afvise et indgående opkald.  

Bemærk: Denne funktion gælder kun, hvis mobiltelefonen understøtter håndfri betjening. 



Opkald til sidste telefonnummer 

Mens headsettet ikke er optaget, tryk og hold multifunktionsknappen (MFB) trykket i ca. 3 

sekunder og slip derefter knappen for at ringe op til det sidste telefonnummer.   

 

Lydstyrkejustering 

Headsettet har to knapper til justering af lydstyrken: VOL+ og VOL- (Figur 5). 

Drej på multifunktionsknappen (MFB) for at justere højtalerens lydstyrke under et opkald (via 

mobiltelefon eller samtale mellem hjelme) eller gør det samme for at justere ringetonens lydstyrke 

mens der ikke føres samtaler. Hvert tryk justerer lydstyrken med et trin indtil den maksimale eller 

minimale lydstyrke er nået.   

 

  

                                                         

 

Overførsel af lyd til en mobiltelefon  

Under et opkald med brug af headsettet, tryk på multifunktionsknappen (MFB) i ca. 2 sekunder. 

Hvis mobiletelefonen understøtter headsetfunktionen, skal headsetttet bare slukkes.  

 

Overførsel af lyd fra mobiltelefon til headset 

Hvis der foretages opkald via mobiltelefonen, kan lyden overføres til headsettet, hvis headsettet er 

tændt. Tryk dertil multifunktionsknappen (MFB). 

Bemærk: Headsettet skal først parres med mobiltelefonen. 

 

Udskiftning af Bluetooth® kontrolenhed og batteri 

Vejledningen nedenfor skal følges, hvis der bliver behov for at udskifte Bluetooth® 

kontrolenheden. Fjern først afdækningen (Figur 6), som skjuler Bluetooth® kontrolenheden (Figur 

7). Følg vejledningen i Figur 8 og brug en skruetrækker til at fjerne kontrolenheden (Figur 8). 

Vær forsigtig ved installering af kontrolenheden, da det er vigtigt at den passer ind i føringsrillerne 

på siderne, samt at den skubbes korrekt på plads.  

Bemærk: Hvis Bluetooth kredsløbet eller batteriet er defekt, skal der installeres en ny Bluetooth 

kontrolenhed.  

(+) Øg lydstyrken 

 

 

 

 

(-) Reducér lydstyrken  

Figur 5  



 

 Figur 6 

 

Figur 7 

 

Figur 8 

 

Nulstilling af systemet 

Tryk én gang på nulstillingsknappen for at nulstille systemet (Figur 7). 

 

 

 

Skub-ud retning 
Bøjlegreb 

Enhedens håndtag 

Installeret Bluetooth 

Nulstillingsknap 

Åbningsretning 



Bemærk: Undgå at fjerne Bluetooth® kontrolenheden, medmindre en autoriseret person 

tilråder det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluetooth® mærket og logoet tilhører Bluetooth® SIG, Inc, og brugen af mærket af Vcan Sports 

sker i henhold til licensaftale. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.  

ANSVAR 

PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM  

FØLGE AF FORKERT HÅNDTERING AF ENHEDEN. HUSK ALTID AT SPÆNDE  

HJELMEN PÅ KORREKT VIS, SAMT AT OVERHOLDE HASTIGHEDSBEGRÆNSINGER  

OG TAGE HENSYN TIL VEJRFORHOLDENE. 

AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER ER DENNE ENHED PROGRAMMERET TIL  

KUN AT BETJENE OPKALD VED OP TIL EN HASTIGHED PÅ 96 KM I TIMEN. 


