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KAPITOLA 1 – ÚVOD
1.1 PŘEDSTAVENÍ!

1.4 Obsah balení

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Interphone AVANT je Bluetooth® headset, bezdrátový komunikační systém, určený pro větší množství uživatelů.
Interphone AVANT může být instalován na většinu helem pomocí upínací / odepínací rychlospony. Ergonomický tvar jednotky je uživatelsky přátelský také při ovládání v moto rukavicích.
Voděodolnost interkomu Avant odpovídá stupni IP67.

Audio set

1.2 UPOZORNĚNÍ

BATERIE
Před prvním použitím zařízení plně nabijte jeho baterii. Baterii je nutné průběžně nabíjet, a to minimálně každé dva měsíce. Nedodržením tohoto pravidla můžete nevratně poškodit kapacitu baterie.
NEPROPUSTNOST
Externí (řídící) jednotka, připojení k audio setu, disponuje certifikací IP67 dle normy IEC60529 a může
tudíž být ponořena do vody do hloubky jednoho metru po dobu maximálně 30 minut.
Bez ohledu na zmíněnou úroveň ochrany není zařízení schopné odolat větší zátěži jako například delší
době ponoru nebo vystavení vysokému tlaku vody.
Používání produktu za výrazně nepříznivého počasí ve vysoké rychlosti představuje pro výrobek stejné
riziko jako výše uvedené podmínky.
V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŠKOZEÍ VÝROBKU POSTUPUJTE PŘESNĚ PDOLE NÁVODU:
Neponořujte výrobek do větší hloubky než 1 metr na déle než 30 minut. Neuskladňujte výrobek, pokud
je stále vlhký: osušte ho čistým jemným hadříkem. Vysušte konektory řídící jednotky a audio setu proudem teplého vzduchu po dobu alespoň 10 minut, zamezíte tím oxidaci kontaktů.
Nevystavujte výrobek slané nebo ionizované vodě, nápojům ani dalším tekutinám.
Pokud se zařízení dostalo do kontaktu s jinými tekutinami než čistou vodou, omyjte jej studenou čistou
vodou a důkladně osušte čistým jemným hadříkem.

Mikrofon pro otevřené helmy

Mikrofon pro uzavřené helmy

USB datový a nabíjecí kabel

1.3 Hlavní specifikace

• Interkom: INTERPHONE AVANT umožňuje komunikaci mezi dvěma motocyklisty na vzdálenost až 1.7
km (v otevřeném prostředí). Současně umožňuje komunikaci až mezi osmi motocyklisty.
• Mobilní telefon / GPS navigace: Interphone AVANT lze souběžně připojit s maximálně dvěma zařízeními
(mobilním telefonem, / GPS navigací). Příkazy GPS navigace bude slyšet na pozadí konverzace mezi interkomy.
• FM Rádio: : Interphone AVANT disponuje integrovaným FM-RDS přijímačem pro pásmo 88-108 MHz
band. Do paměti je možné uložit až 8 stanic. FM rádio může být slyšet na pozadí konverzace mezi interkomy.
• Hudba: Interphone AVANT umožňuje přehrávání hudby z Bluetooth® zařízení prostřednictvím profilů
A2DP a AVRCP (smartphony, MP3 přehrávače, atd. Hudba může být přehrávána na pozadí konverzace
mezi interkomy.
• Hlasové příkazy: Interphone AVANT umožňuje ovládání jeho hlavních funkcí pomocí hlasových
příkazů, jeho uživatel tak může mít ruce stále na řídítkách.
• Hlasové ovládání TTS: Interphone AVANT je vybaven funkcí hlasového ovládání TTS (Text To Speech),
technologií, která přečte jméno volajícího a název stanice FM rádia pomocí RDS informace.
• Quick touch: Interphone AVANT disponuje Quick touch™ ovládacím prvkem, tvořeným čtyřmi tlačítky
pro přímé ovládání funkcí. Jednoduchým stiskem tlačítka je rychle a intuitivně aktivována příslušná
funkce bez nutnosti vstupu do Menu zařízení.
• Rychlé nabíjení: Interphone AVANT disponuje funkcí rychlého nabíjení baterie. Celý nabíjecí cyklus
trvá 90 minut a po pouhých 60 minutách je možné dosáhnout nabití baterie do úrovně 80%.

Nalepovací držák

Základna pro interkom

Suché zipy a náhradní houbičky

X2

QUICK GUIDE
CHECK FOR SOFTWARE UPDATES ON WEBSITE
www.interphone.com

Obsah twin-pack balení: řídící jednotka, audio kit a datový/ nabíjecí kabel jsou dodávané v počtu 2 ks.
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KAPITOLA 2 – ZAČÍNÁME
2.1 Návod k instalaci

2.2 Hlavní příkazy

Postupujte podle obrázků.

1

Hlasitost +

2

Hudba

Nahoru (<)

Telefon

Intercom / On-Off

Bluetooth jednotka

Pokud je to možné, odstraňte dvě ochranné
vycpávky.

Umístěte proužky suchého tipu
pro reproduktory

Dolů (>)
FM Radio

4

3

5

Hlasitost -

Vyhledejte oblast v blízkosti ucha.

Umístěte reproduktory

Vyberte mikrofon:

Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko
a podržte, dokud LED dioda
nezačne svítit modře.

Vypnutí zařízení

Stiskněte tlačítko
a podržte, dokud LED dioda
nezačne svítit červeně a zařízení se nevypne.

Hlasitost

Stiskněte tlačítka “Zvýšení hlasitosti +” a
“Snížení hlasitosti –” pro ovládání intenzity
zvuku.

Funkce interkom, FM rádio, telefon a hudba

Stiskněte tlačítko
pro aktivaci / deaktivaci
komunikace mezi interkomy.
Stiskněte tlačítko
pro aktivaci / deaktivaci
FM rádia.
Stiskněte tlačítko
pro aktivaci funkcí telefonu.
Stiskněte tlačítko
pro aktivaci / deaktivaci
přehrávání hudby.
Tato tlačítka slouží pro přímý přístup k jednotlivým funkcím. Je tedy možné přepínat mezi
jednotlivými funkcemi pouhým stiskem tlačítka.
Před aktivací další funkce není nutné původní
funkci deaktivovat.
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Otevírací helmy

Uzavřené helmy

2.3 Nabíjení baterie

Vložte microUSB nabíjecí kabel do příslušného konektoru na interkomu, jak je znázorněno na obrázku.
Připojte kabel do standardní USB nabíječky.

tphonu nebo FM rádio na pozadí konverzace, aniž by byla přerušena. Není ale možné poslouchat pokyny
GPS navigace na pozadí nebo dokonce pokyny GPS navigace sdílet. V případě příchozího telefonického
hovoru bude zařízení izolováno od zbytku skupiny, ta ale může dále pokračovat v komunikaci.

LED indikace:
- červená LED dioda: nabíjení.
- zelená LED dioda: plně nabito.

2.8 Hlasové příkazy
AVANT Interphone může být ovládán pomocí hlasových příkazů. Pro využití této funkce, vyslovte
příkaz dle následující tabulky:

2.4 LED indikace
Pohotovostní režim

Režim

Akce

Hlasový příkaz

Všechny

Zvýšit hlasitost

Hey Interphone volume up

Snížit hlasitost

Hey Interphone volume down

Huba

LED dioda bliká modře každé cca 3 vteřiny

Aktivní interkom

LED dioda svítí modře.

Zařízení připojené k telefonu / GPS
navigaci

LED dioda bliká střídavě červeně / modře.

Zařízení v párovacím režimu

LED dioda bliká střídavě červeně / zeleně.

Vyhledávání dalšího Bluetooth zařízení

LED dioda rychle bliká střídavě červeně / zeleně.

Aktivní režim nastavení

LED dioda svítí fialově.

Nabíjení

LED dioda svítí během nabíjení červeně, zeleně pak, když
je zařízení zcela nabito.

Vybitá baterie

LED dioda svítí červeně.

FM Rádio

Telefon

2.5 První zapnutí

Stiskněte tlačítko
a zapněte tak zařízení. Zařízení přejde automaticky do pohotovostního režimu.
Twin-pack balení obsahuje dvě jednotky, které byly spárované už ve výrobě.

2.6 Volba jazyka

• Na zapnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítko UP (<), dokud neuslyšíte výraz “SETTINGS”. LED
dioda se rozsvítí fialově
• Tlačítkem + potvrďte výběr požadovaného jazyka.
• Tiskněte tlačítko UP (<) tak dlouho, dokud nezazní třetí zvukový signál, čímž výběr uložíte. LED dioda
bude blikat modře.

2.7 Management audio zdrojů

AVANT Interphone zvládá přenos několika různých audio zdrojů současně. Možné kombinace jsou popsány níže.

2.7.1 Audio zdroje – konference mezi dvěma uživateli (řidič a pasažér nebo dva řidiči).

Během konverzace mez dvěma uživateli můžete poslouchat pokyny GPS navigace, hudbu přehrávanou ze
smartphonu, FM rádio na pozadí konverzace. Pokud je funkce “SDÍLENÍ TELEFONICKÉHO HOVORU” aktivovaná, uslyší pokyny GPS navigace i druhý řidič (případně spolujezdec). Konverzace mezi interkomy bude
přerušena pouze v případě příchozího telefonického hovoru.
2.7.2 Audio zdroje - konference mezi větším množstvím uživatelů (max 8 jezdců)
Během konverzace mezi větším množstvím uživatelů můžete poslouchat hudbu, přehrávanou ze smar-

Interkom

Ověřit stav baterie

Hey Interphone, Check Battery

Zapnout přehrávání hudby

Hey Interphone music on

Vypnout přehrávání hudby

Hey Interphone music off

Přehrát následující skladbu

Hey Interphone next track

Přehrát předchozí skladbu

Hey Interphone previous track

Zapnout rádio

Hey Interphone radio on

Vypnout rádio

Hey Interphone radio off

Přejít na následující rádio stanici

Hey Interphone next station

Přejít na předchozí rádio stanici

Hey Interphone previous station

Volat oblíbené číslo

Hey Interphone, speed dial

Znovu volat poslední volané číslo

Hey Interphone redial number

Přijetí příchozího hovoru

Answer

Ignorovat příchozí hovor

Ignore

Aktivovat Siri

Hey Siri

Aktivovat Google asistenta

Ok Google

Aktivovat komunikaci mezi interkomy

Hey Interphone intercom on

Hlasové příkazy nejsou k dispozici během konverzace mezi interkomy.

2.9 Software
2.9.1 Interphone updater

Software INTERPHONE UPDATER vám umožní aktualizovat firmware zařízení a nastavit dodatečnou jazykovou volbu přímo z vašeho PC nebo MAC. Chcete-li si stáhnout INTERPHONE UPDATER, navštivte
www.interphone.com.

2.9.2 Interphone menu

INTERPHONE MENU software je ovládací panel, pomocí něhož můžete ověřit poslední verzi firmware,
instalovanou do zařízení, nastavit telefonní číslo pro rychlou volbu, ovládat paměť FM rádia a mnoho
dalšího. Chcete-li si stáhnout Interphone menu, navštivte www.interphone.com.

2.9.3 APP Interphone for smartphone

Aplikace Interphone vám usnadní ovládání hlavních funkcí a konfiguraci nastavení zařízení. Aplikaci
Interphone pro Android i pro iPhone si můžete stáhnout na www.interphone.com.
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KAPITOLA 3 – NASTAVENÍ

Režim nastavení:
Na zapnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítko UP (<) tak dlouho, dokud nezazní hláška “SETTINGS”.
LED dioda bude svítit fialově.
Změna nastavení:
Stisknutím každého tlačítka změníte nastavené parametry, viz obrázek níže.
Uložit vybrané nastavení:
Nastavené parametry uložíte jednoduše tak, že podržíte tlačítko UP (<) do zaznění třetího zvukového
signálu. LED dioda bude blikat modře.
Audio Mix úroveň Nízká/Střední/Vysoká/Vypnuto

HD Interkom / Skupinový Interkom

Hlasové příkazy
Zapnuto / Vypnuto

Tel, (GPS) sdílení zapnuto /
vypnuto

3.1 Systémová nastavení

Automatická hlasitost
Zapnuto / vypnuto

4.1 Párování

Dříve, než spustíte komunikaci mezi interkomy, je nezbytné všechna zařízení spárovat. Tento proces
stačí podstoupit jednou, interkom následně automaticky rozpozná dříve spárovaná zařízení a znovu je
připojí. AVANT Interphone je kompatibilní se všemi modely INTERPHONE (včetně modelů předchozích
sérií) a s funkcí ANYCOM. Je také kompatibilní s interkomy jiných výrobců.
Pokud už je interkom spárovaný se dvěma jinými interkomy, párováním se třetím zařízením
způsobí zrušení spárování s prvním spárovaným zařízením.

4.1.1 Automatické párování (GENIUS PAIRING™)

Funkce GENIUS PAIRING™ umožňuje plně automatické párování až 8 jednotek AVANT Interphone.
1. Poskládejte vypnuté jednotky (maximálně 8 ks) jednu vedle druhé, jak je zobrazeno na obrázku.

Vymazat párování (5” stisk)
RDS
Zapnuto / vypnuto

• VÝBĚR JAZYKA: každým stisknutím tlačítka změníte nastavení jazyka hlasového průvodce.
• MIX LEVEL: každým stisknutím tlačítka změníte hlasitost zdroje v pozadí v průběhu komunikace mezi
interkomy, na hodnotu Nízká / Střední / Vysoká / Vypnuto.
• AUTOMATICKÁ HLASITOST (ZAPNUTO/VYPNUTO): zařízení může automaticky upravit hlasitost v závislosti na okolním hluku. Tato funkce může být deaktivovaná, v takovém případě upravuje hlasitost manuálně sám uživatel. Maximální možné hlasitosti lze dosáhnout pouze pokud je funkce AUTOMATICKÁ
HLASITOST DEAKTIVOVANÁ.
• HD INTERKOM /SKUPINOVÝ INTERKOM: HD interkom nabízí vyšší kvalitu zvuku během konference
mezi dvěma uživateli. Tato funkce není použitelná v případě konference mezi více uživateli (3 – 8),
pokud se chcete účastnit konference mezi větším počtem uživatelů, musíte funkci INTERKOM HD deaktivovat a přepnout na funkci SKUPINOVÝ INTERKOM.
• VYMAZAT PÁROVÁNÍ: stiskněte toto tlačítko a podržte po dobu 5 vteřin, smažete tak z paměti všechna
dříve spárovaná Bluetooth zařízení.
• RDS ZAPNUTO/VYPNUTO: tato služba umožňuje zařízení naladit se na alternativní frekvenci v případě
poklesu signálu. Každým stiskem tohoto tlačítka funkci aktivujete / deaktivujete.
• SDÍLENÍ TELEFONICKÉHO HOVORU /GPS: zařízení může sdílet příchozí telefonický hovor s dalším dříve
spárovaným interkomem (viz kapitola 5.3). Tato funkce je defaultně deaktivovaná, každým stiskem
tlačítka ji aktivujete / deaktivujete. Pokud je aktivovaná, umožňuje tato funkce také sdílení pokynů GPS
navigace.
• HLASOVÉ PŘÍKAZY: každým stiskem tohoto tlačítka funkci aktivujete / deaktivujete.
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Zařízení umožňuje konferenci mezi interkomy (funkce nazvaná “INTERKOM”) mezi větším množstvím
uživatelů (několik uživatelů hovoří současně).

2. Na první jednotce zleva stiskněte tlačítko
současně s tlačítkem
(UP) dokud LED dioda nezačne
blikat červeně a zeleně. Procedura se automaticky ukončí, jakmile se poslední jednotka do pohotovostního režimu (LED dioda zabliká modře každé 3 vteřiny). Všechny jednotky jsou nyní spárované.

>

Průvodce jazykovými volbami a Hlasovými příkazy

KAPITOLA 4 – INTERKOM

3. Konferenci mezi spárovanými jednotkami spustíte dle níže popsaných bodů 4.2 / 4.3 / 4.4.

4.1.3 Párování s INTERKOMEM PŘEDCHOZÍCH SÉRIÍ nebo S JINÝM MODELEM.

1. Vypněte druhou jednotku a stiskněte centrální MFB tlačítko nebo tlačítko ON/OFF a podržte, dokud
LED dioda nezačne blikat střídavě červeně a modře.
2. Na vypnutém interkomu AVANT stiskněte a podržte tlačítko
společně s tlačítkem
(UP) dokud
LED dioda nezačne blikat červeně a zeleně.
3. Krátce stiskněte
na Interkomu AVANT.
4. Po několika vteřinách budou jednotky spárované a konverzace mezi nimi může začít. .

4.4 Konverzace mezi větším počtem uživatelů

1. Spárujte jednotky č. 1 a č. 2, poté č. 2 a č. 3,… a pokračujte až do poslední jednotky ve skupině (kapitola 4.1)
2. Na jednotce č. 1 stiskněte
(UP) do zaznění druhého zvukového signálu, spojíte tak jednotky (1+2).
(UP) do zaznění druhého zvukového signálu, spojíte tak jednotky (1+2+3).
3. Na jednotce č. 2 stiskněte
4. Stiskněte
(UP) do zaznění druhého zvukového signálu na každé další jednotce, dokud nepřipojíte
všechny uživatele do skupiny.

>

společně s tlačítkem

>
>

1. Vypněte interkom a na každé z jednotek stiskněte a podržte tlačítko
(UP) dokud LED dioda nezačne blikat červeně a zeleně.
2. Poté krátce stiskněte tlačítko
pouze na jedné z jednotek.

>

4.1.2 Manuální párování

1

2

3

4
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4.1.4 Párování s interkomem jiné značky (ANYCOM™).

1. Na jednotce jiné značky spusťte režim vyhledávání/párování; v návodu k jednotce jiné značky najdete
detailní informace, jak jednotku spárovat.
2. Na vypnuté jednotce AVANT stiskněte a podržte tlačítko
současně s tlačítkem
(UP) dokud LED
dioda nezačne blikat červeně a zeleně.
3. Stiskněte
na jednotce AVANT.
4. Po několika vteřinách se jednotky spárují a konverzace mezi nimi může začít.

>

4.2 Konverzace mezi dvěma uživateli

1. Spárujte jednotky 1 a 2 (kapitola 4.1), tento krok bude vyžadován pouze jednou.
2. Krátce stiskněte tlačítko
na jednotce č.1 nebo č.2.
3. Znovu krátce stiskněte
na jednotce č. 1 nebo č. 2, komunikaci tím ukončíte.

1

Beep...beep

Beep...beep

4.5 Automatické připojení

INTERPHONE AVANT disponuje funkcí automatického připojení. Pokud se jednotka vzdálí z dosahu a
odpojí se, pokusí se ji automaticky znovu připojit. Během procesu jejího vyhledávání bude slyšitelný signál. Pokud se spojení nepodaří znovu navázat do 10 minut, přejde jednotka do pohotovostního režimu
a bude se o opětovné spojení dále pokoušet.
Chcete-li tyto pokusy ukončit, stiskněte
na jedné z jednotek, které se o opětovné navázání spojení
pokoušejí.
Je-li aktivní funkce HD interkom, není možné připojit se do konference. Chcete-li do se do ní připojit,
přepněte do režimu SKUPINOVÝ INTERCOM.
Během skupinové konference nebudou na pozadí slyšet pokyny GPS navigace.

1. Spárujte jednotku č. 1 s jednotkou č. 2, poté jednotku č. 2 s jednotkou č. 3 (kapitola 4.1), tento krok
bude vyžadován pouze jednou.
2. Krátce stiskněte tlačítko
na jednotce č. 2 a spusťte konverzaci v konferenci mezi jednotkami č. 1,
2 a 3.

2

Beep...beep

4.7 Upozornění a doporučení

2

4.3 Konverzace mezi třemi uživateli

1

Beep...beep

Optimální kvality skupinové konverzace lze dosáhnout pouze v případě, že všechny připojené jednotky
nesou značku Interphone. Kvalita audia funkce “INTERKOM” je silně ovlivněna:
• správnou instalací reproduktorů a mikrofonu uvnitř helmy
• okolím (electromagnetické pole, přirozené překážky, atd.)
• aerodynamickými vlastnostmi motocyklu
• typem použité helmy

3

Příkazy během aktivní konference
• Stisknutím
na jednotce č. 2 ukončíte konverzaci v konferenci.
• Stisknutím
na jednotce č. 1 ukončíte konverzaci s dalšími jednotkami.
• Stisknutím
na jednotce č. 3 ukončíte konverzaci s dalšími jednotkami.
• Stisknutím tlačítka “UP” na jednotce č. 2 do zaznění druhého
zvukového signálu je možné zavolat pouze jednotce č. 3,
stisknutím tlačítka „DOWN“ zase pouze jednotce č. 1.

UP

DOWN
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KAPITOLA 5 – TELEFON / GPS / TFT-MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

5.3 Sdílení telefonického hovoru

5.1 Párování

Tato funkce je defaultně deaktivovaná, v kapitole 3 – NASTAVENÍ naleznete postup, jak ji aktivovat.

Interphone AVANT může být spojen s Bluetooth® zařízeními, např. mobilními telefony, GPS navigacemi
a MP3 přehrávači nebo dalšími multimediálními systémy výrobců motocyklů.

Interphone AVANT je vybaven funkcí telefonické konference. Ta umožňuje připojit předem spárovaný
interkom k probíhajícímu telefonickému hovoru (kapitola 4.1).

Než začnete Interphone AVANT používat s těmito zařízeními, je nutné je s interkomem spárovat. Tento
proces stačí provést pouze jednou, Interphone AVANT následně automaticky rozezná již dříve spárovaná zařízení a automaticky se k nim připojí.
Párovací procedura
1) Aktivujte Bluetooth® funkci na svém telefonu/GPS/MP3/TFT (detaily naleznete v návodu k použití
konkrétního zařízení).
2) Na vypnutém interkomu Interphone AVANT stiskněte
a podržte, dokud LED dioda nezačne blikat
střídavě červeně a modře (párovací režim).
3) Spusťte vyhledávání dalších Bluetooth® zařízení ve svém telefonu / GPS / MP3 přehrávač / TFT.
4) Zařízení po několika vteřinách ukáže “Interphone AVANT”, tuto možnost vyberte.
5) Pokud je vyžadován PIN nebo kód, vložte 0000 (čtyři nuly).
6) Hlasový průvodce potvrdí úspěšné spárování hláškou “SUCCESSFUL PAIRING, CONNECTED TO THE
PHONE” (bez ohledu na to, zda jste spárovali telefon, GPS nebo TFT). Zařízení přejde do pohotovostního
režimu (LED dioda zabliká dvakrát každé tři vteřiny).
7) Bude-li Bluetooth® zařízení požadovat povolení k přístupu, potvrďte jej.

SU

1

2

3

GIÙ

Spustit / Ukončit sdílení telefonického hovoru (z
jednotky č. 2)

Stiskněte tlačítko UP a podržte do zaznění
druhého zvukového signálu, spustíte / ukončíte
tak sdílení hovoru s jednotkou č. 1.

Chcete-li spárovat další zařízení, opakujte celý postup od bodu 1).

5.2 Použití telefonu

Telefonní hovor má vyšší prioritu než všechny ostatní funkce. V případě příchozího hovoru použijte
příkazy, zobrazené v následující tabulce:

Stiskněte tlačítko UP a podržte do zaznění
druhého zvukového signálu, spustíte /ukončíte
tak sdílení hovoru s jednotkou č. 3.

V případě, že je připojeno více uživatelů, bude hovor sdílen se všemi interkomy, navázanými na jednotku, která sdílení spustí.

5.4 Upozornění a tipy pro používání telefonu
Přijetí hovoru

Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte tlačítko
vyslovte příslušný hlasový příkaz

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko
dokud druhá osoba nezavěsí.

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí hovoru vyčkejte několik vteřin aniž byste
hovor přijali nebo vyslovte příslušný hlasový příkaz (kapitola 2.8).

nebo

nebo vyčkejte,

Je-li INTERPHONE AVANT v pohotovostním režimu, jsou dostupné následující funkce:

8

Hlasový asistent

Stiskněte tlačítko
nebo vyslovte odpovídající hlasový
příkaz (kapitola 2.8).

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Stiskněte tlačítko
dokud nezazní zvukový signál (1.5
vteřiny) nebo vyslovte odpovídající hlasový příkaz (kapitola 2.8).

Rychlé vytáčení

Stiskněte tlačítko
dokud nezazní dva zvukové signály
(3 vteřiny) nebo vyslovte odpovídající hlasový příkaz
(kapitola 2.8).

Jsou-li k jednotce současně připojeny dva různé telefony, funkce “Vytočení posledního volaného čísla”
a “Hlasové vytáčení“ mohou být aktivovány pouze u prvního připojeného telefonu.
Pro spuštění funkce “Hlasové vytáčení“ může být nutné připojení telefonu k internetu.
Funkce “Hlasové vytáčení” nemusí být podporována všemi telefony (detaily naleznete v návodu k
použití k danému telefonu).

5.5 GPS

Po spárování interkomu Interphone AVANT s GPS navigací (kapitola 5.1) je možné poslouchat hlasové
pokyny navigace. Během komunikace mezi dvěma uživateli budou pokyny GPS navigace slyšitelné na
pozadí. V případě konference mezi větším počtem uživatelů budou pokyny GPS navigace narušovat
konverzaci řidiče, ale konference zůstane aktivovaná.
Upozornění: ujistěte se, že GPS navigace je kompatibilní s Bluetooth® headsetem. Více infor
mací naleznete v návodu k použití GPS navigace.
Pro spojení s GPS navigací využívá interkom Interphone AVANT Bluetooth® HFP profil.
Navigace, určené k použití v autech, většinou NEDISPONUJÍ Bluetooth® HFP profilem. Z toho důvodu
nejsou schopny přenosu hlasových pokynů do Bluetooth® headsetů. Více informací naleznete v návodu k použití konkrétní GPS navigace.

KAPITOLA 6 – FM RÁDIO

Interphone AVANT disponuje integrovaným FM rádiem s RDS a umožňuje uložení 8 stanic.

6.1 Poslech FM rádia
Vypnutí / zapnutí FM rádia

Stiskněte tlačítko
nebo vyslovte příslušný hlasový
příkaz (kapitola 2.8).

Vyhledávání následující / předchozí stanice

Stiskněte tlačítka UP/DOWN nebo vyslovte příslušný
hlasový příkaz (kapitola 2.8).

Výběr z paměti rádia

Stiskněte tlačítko UP do zaznění zvukového signálu a
vyberte tak další uloženou stanici.
Stiskněte tlačítko DOWN do zaznění zvukového
signálu a vyberte tak předchozí uloženou stanici.

Uložení stanice

Stiskněte tlačítko
do zaznění zvukového signálu
(1.5 vteřiny) a uložte tak stanici, kterou právě posloucháte.
Stiskněte tlačítko UP/DOWN a vyberte číslo, pod
kterým chcete stanici uložit (od 1 do 8)
Znovu stiskněte tlačítko
paměti (od č. 1 do č. 8).

Dočasné automatické uložení stanic

Spusťte / Ukončete sdílení FM rádio (z jednotky č. 2)
1

2

3

a potvrďte tak výběr

Stiskněte tlačítko
do zaznění druhého zvukového
signálu (3 vteřiny) a uložte tak 8 stanic s nejsilnější
frekvencí.
Uložení je pouze dočasné a uložené stanice se z
paměti vymažou, jakmile bude Interphone AVANT
restartován.

KAPITOLA 7 – HUDBA

Interphone AVANT může přehrávat hudbu z jiných Bluetooth® zařízení (smartphony, MP3 přehrávače,
atd.), vybavených A2DP profilem. Je nezbytné takové zařízení s INTERPHONE AVANT spárovat (kapitola
5.1).

7.1 Streamováníhudby
Přehrávání / Pauza

nebo vyslovte příslušný
Stiskněte tlačítko
hlasový příkaz (kapitola 2.8).

Výběr skladby

Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN a vyberte
následující nebo předchozí skladbu, případně
vyslovte příslušný hlasový příkaz (kapitola 2.8).

Streamovaná hudba bude znít na pozadí konverzace mezi interkomy, úroveň její hlasitosti bude
odpovídat parametru nastavenému dle kapitoly 3.1 MIX Level.
7.2 Sdílení hudby

Interphone AVANT disponuje funkcí “SDÍLENÍ PÍSNĚ, která umožňuje sdílení hudby s jiným Interphonem.
UP

1

2

3

DOWN

Spustit / Ukončit sdílení hudby (z jednotky č. 2)

Stiskněte tlačítko UP do zaznění druhé zvukového
signálu a spusťte / ukončete tak sdílení s jednotkou
č. 3.
Stiskněte tlačítko UP do zaznění druhého zvukového
signálu a spusťte / ukončete tak sdílení s jednotkou
č. 1.

6.2 FM Mix

Funkce FM Mix umožňuje poslech FM rádia na pozadí konverzace s jiným interkomem. Pro její aktivaci
je nezbytné nastavit hlasitost FM Mix na hodnotu mezi “Nízká /Střední / Vysoká” (kapitola 3.1). Tento
parametr nastaví hlasitost rádia na pozadí během konverzace. Jakmile bude konverzace ukončena, hlasitost FM rádia se navýší na standardní nastavenou úroveň. Pro deaktivaci této funkce nastavte hlasitost
FM Mix na “Off” (kapitola 3.1).

Stiskněte tlačítko UP do zaznění druhého zvukového signálu, spustíte/ukončíte tak sdílení s
jednotkou č. 3.
Stiskněte tlačítko DOWN do zaznění druhého
zvukového signálu, spustíte /ukončíte tak sdílení
s jendotkouč.1.

7.3 Upozornění a doporučení pro funkci HUDBA

• Zařízení musí disponovat funkcí Bluetooth®, podporující A2DP.
• Pouze Bluetooth® zařízení s AVRCP profilem mohou být interkomem ovládána dálkově.
• Kvalita zvuku závisí na kvalitě jeho zdroje (bitrate a codec, Bluetooth® player, atd.).

6.3 Upozornění a doporučení k funkci “FM rádio”
Interphone AVANT disponuje FM přijímačem s RDS, využívaným v následujících případech:
• Pokud poklesne vysílaný signál, AVANT Interphone naladí alternativní frekvenci, používanou stejnou
stanicí.
• Pokud zařízení naladí rádio stanici, hlasový průvodce oznámí její frekvenci a název.

Pokud signál aktuálně poslouchané stanice není dost slabý na to, aby spustil vyhledávání alternativní frekvence, může sestát, že poslech bude narušen nízkou kvalitou zvuku a šumem.
FM příjem je silně ovlivněn okolím (elektromagnetické pole, přirozené překážky, atd.).
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KAPITOLA 8 – AUX

Interphone AVANT může přehrávat hudbu také ze zařízení, která nedisponují Bluetooth® (smartphony,
MP3 přehrávače, atd.) – pomocí kabelu s konektorem jack 3.5 mm. V takovém případě je nezbytné
použít příslušný kabel s konektory micro-USB/jack 3.5mm (případně INTERPHOAUXCABLE) a zařízení
bez BLUETOOTH jím s AVANTEM spojit.

8.1 AUX Music Streamování
Aktivovat / deaktivovat

Stiskněte tlačítko
vteřin)

Spustit / ukončit sdílení hudby (z jednotky
č. 2)

Stiskněte tlačítko UP do zaznění druhého zvukového signálu a spusťte / ukončete sdílení hudby s jednotkou č. 3.
Stiskněte tlačítko DOWN do zaznění druhého zvukového
signálu a spusťte / ukončete sdílení hudby s jednotkou
č.1.

1

2

do zaznění zvukového signálu (1,5

SAR se měří s přístrojem na vzdálenost 0 mm od těla při vysílání na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve
všech frekvenčních pásmech. Maximální hodnota SAR je 1,75 W / kg (hlava / tělo) v průměru 10 gramů tkáně.

VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE NEJVYŠŠÍ MOŽNOU HLASITOST PO DELŠÍ DOBU, PŘEDEJDETE TAK POŠKOZENÍ
SLUCHU.

3

AUX Music streamování bude slyšitelné na pozadí konverzace mezi interkomy, úroveň jeho hlasitosti
bude odpovídat parametru nastavenému dle kapitoly 3.1 MIX Level.

KAPITOLA 9 – AUDIO EKVALIZÉR

Interphone AVANT je vybaven několika přednastavenými režimy ekvalizéru, díky kterým zvýší kvalitu přehrávané hudby. Při poslechu FM RÁDIA, streamování HUDBY nebo AUX streamování HUDBY si
můžete vybrat svůj oblíbený režim (z pěti možností).
Změna nastavení ekvalizéru

Stiskněte tlačítko
do zaznění druhé zvukového
signálu (2 vteřiny) a vyberte: “Flat”-“Rock”-“Pop”-“Reggae”- “Techno”
do zaznění druhého zvukoKaždým stiskme tlačítka
vého signálu změníte nastravení, bez ohledu na audio
zdroj.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bluetooth® kompatibilita:		
Podporované Bluetooth profily:
Frekvence:			
Power:			
Provozní teplota:			
Teplota nabíjení:			
Rozměry v mm:			
Hmotnost:			
Kapacita:			
Doba hovoru:			
Pohotovostní režim:			
Doba nabíjení:			
Typ baterie:			
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Bluetooth® v. 5 - Class II
HFP A2DP AVRCP
2.402 – 2.480GHz
18dBm EIRP / 10dBm EIRP
0 - 45°C
10 - 40°C
55x85x25
66 g
až 10m
20 h
500h (při deaktivované funkci hlasových příkazů)
1,5 h
Lithium-ion dobíjecí

POKYNY PRO LIKVIDACI PŘÍSTROJŮ PRO DOMÁCÍ UŽIVATELE (Platí v zemích Evropské unie a dalších zemích se
systémy sběru tříděného odpadu) Tato značka na produktu nebo v dokumentaci znamená, že tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s jiným domovním odpadem na konci své životnosti. Aby se zabránilo škodám
na zdraví nebo na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, uživatel musí oddělit tento
produkt od ostatních typů odpadu a zodpovědně jej recyklovat, a tím podpořit udržitelné opětovné využití
zdrojů materiálu. Domácí uživatelé by se měli obrátit na prodejce, od kterého výrobek zakoupili nebo na
místní městský úřad ohledně všech informací týkajících se odděleného sběru a recyklace odpadu pro tento
typ výrobku. Firemní uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a ověřit podmínky v kupní smlouvě. Tento
přípravek nesmí být smíchán s jiným komerčním odpadem. Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nemůže
uživatel vyměnit. Nepokoušejte se přístroj otevřít a vyjmout baterii, protože to by mohlo způsobit závady
nebo výrobek vážně poškodit. Při likvidaci výrobku, se obraťte na místní sběrné středisko odpadu, aby baterii
vyjmulo. Baterie uvnitř přístroje byla navržena tak, aby mohla být používána v průběhu celého životního
cyklu výrobku.

EN - Cellularline S.p.A. tímto prohlašuje, že toto Bluetooth zařízení je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě je dostupné na následující webové stránce: www.cellularline.com/_/ declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A. dále prohlašuje, že toto Bluetooth zařízení je v souladu se Směrnicí RoHS 2011/65/EU.

