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1 INLEDNING

Tack för att du valt SCHUBERTH SC1. Med SC1 kan du ringa handsfree 
från din Bluetooth mobiltelefon, lyssna på musik eller trådlöst lyssna på 
röstinstruktioner från GPS-navigatorn och ha intercom-samtal i full 
duplex med passagerare eller med förare och passagerare på en annan 
motorcykel.

SC1 överensstämmer med standarden för Bluetooth 4.1 som stöder 
följande profiler: Headset Profile, Handsfree-profil (HFP), Advanced 
Audio Distributionsprofil (A2DP) och Audio Video Remote Control 
Profile (AVRCP). Kontrollera med tillverkare av din mobila enhet för att 
se om den är kompatibel med detta headset.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder headsetet. Se 
även www.schuberth.com för senaste versionen av bruksanvisningen 
och ytterligare information relaterad till Sena Bluetooth-produkter.

Funktioner, SC1:

• Bluetooth 4.1

• Diskret, vacker och ändamålsenlig design

• Bluetooth-intercom som klarar avstånd på mer än 1 kilometer för SC1 
Advanced och  SC1 Standard *

• Fyrvägs intercom

• Röstmeddelanden

• Smartphone App för iPhone och Android

• Inbyggd FM-radiomottagare med en stationssökning och funktion för   
att spara radiostationer (gäller enbart SC1 Advanced)

• Universal Intercom ™

• Musikdelning (gäller enbart SC1 Advanced)

• Advanced Noise Control ™

• Uppgradering av firmware

* i öppen terräng
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Viktiga specifikationer:

• Bluetooth 4.1
• Stöd för profiler: Headset Profile, Handsfree Profile (HFP), Advanced 

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

2 Leveransinnehåll

• SC1 Huvudenhet  
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3 MONTERA SC1 PÅ                                  
HJÄLMEN

LED

(+) knapp

Uttag för DC-laddning och 
uppgradering av firmware

(-) knapp

• Batteri 

• Verktyg för att lösgöra enheten  
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3.1 Installera SC1
1. Installera huvudenheten i hjälmen. Tryck till försiktigt tills ett klick 

hörs.

Click

2. Installera batteriet i hjälmen. Tryck till försiktigt tills batteriet är helt 
intryckt.

3.2 Plocka ut SC1
1. Tryck in lösgöringsverktyget och tryck till försiktigt tills ett klick 

hörs.

Click

2. Dra ut lösgöringsverktyget. Huvudenheten följer med verktyget ut 
ur hjälmen.
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4 KOMMA IGÅNG

4.1 Hantering av knappar

(+) Button

(–) Button

4.2 Slå av och på
För att slå på headsetet, tryck och håll ner (+)-knappen och (-)-knappen 
samtidigt i ca 1 sekund samtidigt som du hör ett pip som ökar i volym 
och en röst som säger "Hello". 
För att stänga av headsetet, tryck och håll ner (+)-knappen och 
(-)-knappen samtidigt i 3 sekunder samtidigt som du hör ett pip som 
minskar i volym och en röst som säger, "Goodbye".

4.3 Laddning
Ladda headsetet genom att ansluta den medföljande USB-/ data-
kabeln i en dators USB-port eller i en USB-laddare. Du kan använda 
vilken standard micro-USB-kabel som helst för att ladda enheten. 
Lysdioden lyser rött under tiden den laddas och blinkar blått när 
batteriet är fulladdat. Det tar ca 2,5 timmar att ladda batteriet fullt.

eller

AC Adapter

Notera:
Se till att ta av dig hjälmen under laddning. Headsetet stängs av automatiskt vid 
laddning.
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4.4 Kontrollera batterinivå

4.4.1   LED-indikator

När headsetet slås på blinkar den röda lysdioden snabbt, vilket visar 
batterinivån.

4 blink = Hög nivå, 70 ~ 100%

3 blink = Medium nivå, 30 ~ 70%

2 blink = Låg nivå, 0 ~ 30%

4.4.2   Röstmeddelandeindikator

När du slår på headsetet, tryck på (+)-knappen och på (-)-knappen 
samtidigt i ca 3 sekunder tills du hör tre, höga pip. En röst hörs som 
anger batterinivå. Om du släpper knapparna direkt när headsetet 
startat, hörs inte röstindikatorn för indikering av batterinivå.

4.5 Volymjustering
Du kan enkelt justera volymen genom att trycka på (+)-knappen eller 
(-)-knappen. Du hör ett pip när volymen når max- eller minnivå. 
Volymen ställs in och sparas på olika nivåer för varje ljudkälla, även när 
du startar om headsetet, exmpelvis när du ställer in volymen för 
mobiltelefonens handsfree, kommer inte volymen att ändras även om 
du justerar volymen på din Bluetooth MP3-spelare. Om du justerar 
volymen i stand by-läge, påverkar det volymen för alla ljudkällor.
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5 SAMMANKOPPLA SC1 MED BLUETOOTH-
ENHETER

Innan du för första gången använder Bluetooth-headsetet SC1 med 
någon annan Bluetooth-enhet  måste enheterna sammankopplas. Du 
kan sammankoppla SC1 med Bluetooth-mobiltelefoner, Bluetooth-
stereoapparater exempelvis MP3-spelare, med Bluetooth GPS-
navigering avsedd för motorcyklar och med andra Sena Bluetooth-
headset. Sammankopplingen krävs enbart en gång för varje 
Bluetooth-enhet. Headsetet sammankopplas med enheterna och 
återansluter automatiskt till dem när de finns inom räckhåll för 
Bluetooth-signalen. När headsetet ansluter med en Bluetootenhet hörs 
ett högt  pip och ett röst som säger: "Phone connected" om anslutningen 
gäller en mobiltelefon, "Media connected" om anslutningen gäller en 
Bluetooth-stereo.

Mjukvaror
4.5.1   Enhetshanteraren

Enhetshanteraren används för att uppgradera firmware och konfigurera 
enhetsinställningarna direkt från datorn. Med enhetshanteraren kan du 
bland annat tilldela förinställda snabbval och FM-
radiostationsinställningar. Enhetshanteraren är tillgänglig för både 
Windows och Mac. Mer information  om nedladdning av 
enhetshanteraren, se oemsena.com/oemschuberth/.

4.5.2   Smartphone App

Med smartphone-appen kan du konfigurera enhetsinställningar, läsa 
användarhandboken och snabbguiden. Sammankoppla din 
mobiltelefon med ditt SC1-headset, se avsnitt 5.1, "Sammankoppling 
med mobiltelefon, mobil, Bluetooth-stereo". Med smartphone-appen 
kan du konfigurera dina inställningar direkt med din smartphone. 
Ladda ner Smartphone App för Android eller iPhone från www.sena.
com/headset-app.
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5.1 Bluetooth-sammankoppling med en mobiltelefon – 
Mobiltelefon och Bluetooth-stereo

1. Tryck och håll ner (+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder tills 
du hör en röst säga "Configuration menu".

2. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst säga "Phone pairing".
3. SSök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon. I listan över 

upptäckta enheter, välj SC1.
4. Som PIN-kod, ange 0000. Vissa mobiltelefonmodeller ställer inte 

frågan om PIN-kod.
5. Mobiltelefonen bekräftar att sammankopplingen har slutförts och 

SC1 är redo att användas. Du hör en röst säga, "Your headset is 
paired”.

6. Om sammankopplingen inte är klar inom tre minuter kommer SC1 
återgå till viloläge.

Notera: 
1. För att omedelbart återställa en Bluetooth-anslutning mellan headsetet och 

en mobiltelefon som kopplats ifrån, tryck på (+)-knappen i 3 sekunder tills du 
hör en enkel hög ton.

2. Om Bluetooth-anslutningen mellan headsetet och en mediaspelare är 
frånkopplad, tryck på (+)-knappen i 1 sekund för att återställa Bluetooth-
anslutningen och uppspelningen.

5.2 Sammankoppla en andra mobiltelefon  - En andra 
mobiltelefon, GPS och SR10

Vanliga Bluetooth-headset kan enbart anslutas till en Bluetooth-enhet, 
men en andra mobiltelefonsammankoppling är möjlig. Headsetet kan 
anslutas till en annan Bluetooth-enhet, som en andra mobiltelefon, en 
MP3-spelare, eller till Sena SR10, Bluetooth-adapter.
1. För att komma in i röstkonfigurationsmenyn, tryck och håll ner 

(+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder tills du hör en röst säga, 
"Configuration menu".

2. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst säga, "Second mobile 
phone pairing ".

3. Sök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon. I listan över 
upptäckta enheter, välj SC1.

4. Som PIN-kod, ange 0000. Vissa mobiltelefonmodeller ställer inte 
frågan om PIN-kod.

5. Mobiltelefonen bekräftar att sammankopplingen har slutförts och 
SC1 är redo att användas. Du hör en röst säga, "Your headset is 
paired”.
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Notera: 
1. Om två ljudenheter (A2DP) är anslutna till headsetet, kan ljud från en ena 

enheten störa ljudet från den andra enheten. Exempelvis om du spelar musik 
från den primära mobiltelefonen kan uppspelningen avbrytas genom att 
uppspelning startas från den sekundära mobiltelefonen och vice versa.

2. Du måste använda en motorcykelspecifik GPS-navigator, som via Bluetooth till 
headsetet ger röstinstruktioner för varje händelse. De flesta GPS-system 
avsedda för bilar saknar denna funktion.

3. Sena SR10 är en Bluetooth-enhet för tvåvägskommunikation, och använder 
handsfree-profil (HFP). Det inkommande ljudet från tvåvägskommunikationen 
hörs i bakgrunden medan du har ett intercom-samtal eller ett mobilsamtal.

4. GPS-navigatorn eller radardetektorn kan anslutas till SR10 via kabel. GPS-
röstinstruktionen eller radardetektorlarmet hörs också i bakgrunden via SR10 
medan du har ett intercom-samtal eller ett telefonsamtal. Mer information 
finns i användarhandboken till SR10.

5.3 Avancerad valbar profil - A2DP Stereo eller handsfree

När du använder en smartphone vill du ibland enbart använda  SC1 för 
A2DP uppspelning av musik eller enbart till mobiltelefonsamtal via 
handsfree. Dessa instruktioner är för mer avancerade användare som 
enbart vill koppla SC1 till sina smartphones med endast en valbar 
profil: A2DP för uppspelning av musik av HFP för telefonsamtal. Om du 
tidigare har sammankopplat en mobiltelefon med SC1 måste du rensa 
de tidigare listorna med  sammankopplade bluetoothenher på båda 
enheterna, både mobiltelefonen och SC1.
För att rensa listan över sammankopplade Bluetooth-enheter på SC1, 
gör du en fabriksåterställning eller följer sammankopplingsförfarandet 
som beskrivs i avsnitt 14.18, "Fabriksåterställning"eller 14.15," Radera 
all sammankopplingsinformation". För att rensa sammankopplingslistan 
på mobiltelefonen, se mobiltelefonens bruksanvisning. För de flesta 
smartphones, kan du ta bort SC1 från listan över anslutna Bluetooth-
enheter i inställningsmenyn.
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5.3.1   Enbart A2DP-stereomusik

1. För att komma in i röstkonfigurationsmenyn, tryck och håll ner 
(+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder tills du hör en röst säga, 
"Configuration menu".

2. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst säga, "Media selective 
pairing ".

3. Sök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon. I listan över 
upptäckta enheter, välj SC1.

4. Som PIN-kod, ange 0000. Vissa mobiltelefonmodeller ställer inte 
frågan om PIN-kod.

5.3.2   HFP för enbart telefonsamtal

1. För att komma in i röstkonfigurationsmenyn, tryck och håll ner 
(+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder tills du hör en röst säga, 
"Configuration menu".

2. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst säga, "Telephone selective 
pairing ".

3. Sök efter Bluetooth-enheter på din mobiltelefon. I listan över 
upptäckta enheter, välj SC1.

4. Som PIN-kod, ange 0000. Vissa mobiltelefonmodeller ställer inte 
frågan om PIN-kod.

6 MOBILTELEFON, GPS, SR10

6.1 Ringa och svara på mobilsamtal 
1. När du får ett inkommande samtal, tryck på (+)-knappen för att 

svara på samtalet.
2. Om Voice Activated Phone Answering (VOX Phone) är aktiverat 

kan du också svara på inkommande samtal genom att med stark 
röst säga valfritt ord, förutsatt att du inte samtidigt är ansluten till 
intercom.

3. För att avsluta ett samtal, tryck på (+)-knappen i 2 sekunder tills du 
hör ett medelhögt pip, eller vänta tills den andra personen avslutat 
samtalet.

4. För att avvisa ett samtal, tryck på (+)-knappen i 2 sekunder medan 
telefonen ringer, tills du hör ett pip.

5. Det finns flera sätt att ringa ett samtal:
 - Ange telefonnumret på mobilens knappsats och ring ett samtal. 

Då överförs samtalet automatiskt till headsetet.
 - I standby-läge trycker du på (+)-knappen i 3 sekunder för att 

aktivera mobiltelefonens röstuppringning, förutsatt att  
röstsamtalfunktionen är tillgänglig och aktiverad på 
mobiltelefonen. Se mobiltelefonens bruksanvisning för vidare 
instruktioner.
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Notera: 
1. Om två telefoner är anslutna till ditt headset och du får ett inkommande 

samtal till den andra telefonen när du redan är i samtal i den första telefonen, 
kan du svara på det inkommande samtalet till den andra telefonen. I det här 
fallet sätts samtalet i den första telefonen i vänteläge. Om ett av samtalen 
avslutas kommer automatiskt det andra samtalet återupptas.

2. Om du har en mobiltelefon och en GPS-navigator ansluten till ditt headset, 
kan det vara så att du inte kan lyssna på GPS-navigatorns röstinstruktioner 
under telefonsamtalet.

6.2 Snabbuppringning
Du kan snabbt ringa ett samtal med hjälp av menyn för 
snabbvalsuppringning.
1. För att komma in i snabbvalsmenyn, tryck och håll ner (+)-knappen 

i 5 sekunder tills du hör ett pip och du hör en röst säga ”Speed dial".
2. Tryck på (+)-knappen för att navigera mellan menyerna. Du kommer 

att höra röstmeddelanden för varje menyalternativ.
3. Tryck på (-)-knappen för att ur röstmenyn välja ett av följande 

alternativ:

(1) Last number redial 
(Återuppringning av senast 
uppringda nummer)

(4) Speed dial 3 (Kortnummer 3)

(2) Speed dial 1 (Kortnummer 1) (5) Cancel (Avbryt)

(3) Speed dial 2 (Kortnummer 2)

4. Efter att du har valt ”Last number redial” hörs en röst som säger 
"Last number redial". För att ringa upp det senast uppringda 
numret, tryck på (-)-knappen.

5. Tryck på (+)-knappen för att navigera mellan de olika 
snabbuppringningsalternativen i menyn tills du hör en röst 
säga "speed dial (#)" (# = det önskade kortnumret). Tryck sedan 
(-)-knappen för att ringa upp.

6. Om du omgående vill avsluta snabbuppringningsmenyn, tryck 
på (+)-knappen tills du hör en röst säga "Cancel", tryck sedan på 
(-)-knappen för att avsluta. Om du inte trycker på någon knapp inom 
15 sekunder, kommer SC1 att automatiskt lämna snabbvalsmenyn 
och gå tillbaka till viloläge.

Notera: 
1. Se till att du ansluter mobiltelefonen och headsetet för att använda 

snabbvalsfunktionen.
2. Du måste ange vilket telefonnummer som ska kopplas till respektive 

kortnummer innan du kan använda kortnummren (se avsnitt 14.6, "Tilldela 
kortnummer").
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6.3 GPS-navigering
Om du sammankopplar en Bluetooth GPS-navigator med SC1 som 
beskrivs i avsnitt 5.2 ”Sammankoppla en andra mobiltelefon  - En andra 
mobiltelefon, GPS och SR10", kan du lyssna på GPS-navigatorinstruktioner 
trådlöst. Tryck på (+)-knappen eller (-)-knappen för att justera volymen. 
GPS-navigatorns röstinstruktionen avbryter en intercomkonversation 
men konversationen återupptas automatiskt efter att GPS-navigatorns 
röstinstruktion är klar.

6.4 Sena SR10, adapter för tvåvägskommunikation
Du kan använda en tvåvägs kommunikationsradio och SC1 Bluetooth-
intercom samtidigt genom att använda Sena SR10 Bluetooth-adapter 
för tvåvägskommunikation (se avsnitt 5.2 ”Sammankoppla en andra 
mobiltelefon  - En andra mobiltelefon, GPS och SR10"). Inkommande 
ljud från tvåvägs kommunikationsradion kommer inte att avbryta ett 
intercom-samtal men kommer höras i bakgrunden. Det är användbart 
när du har ett intercom-samtal med en passagerare på motorcykeln 
och vill använda en tvåvägs kommunikationsradio för 
gruppkommunikation med andra motorcyklister.

7 STEREO MUSIK

7.1 Bluetooth Stereomusik
Bluetooth-musikspelaren måste sammankopplas med SC1 genom att 
följa avsnitt ”5.1 Bluetooth-sammankoppling med en mobiltelefon – 
Mobiltelefon och Bluetooth-stereo”. SC1 stöder ljud / Video Remote 
Control Profile (AVRCP). Om din Bluetooth-musikspelare också stöder  
AVRCP, kan du använda SC1 som fjärrkontroll för att kontrollera 
musikspelaren. Du kan inte bara  justera volymen utan kan även 
använda funktioner som ”spela upp”, ”paus”, ”nästa spår” och ”tidigare 
spår“.
1. För att spela upp eller pausa musik, tryck på (+)-knappen i 1 sekund 

tills du hör ett dubbelt pip.
2. För att justera volymen, tryck på (+)-knappen eller (-)-knappen.
3. För att hoppa framåt till nästa spår eller tillbaka till tidigare spår, 

tryck och håll ner (+)-knappen eller (-)-knappen i 2 sekunder tills du 
hör ett enkelt pip.
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7.2 Musikdelning (endast SC1 Advanced)
Du kan dela musik via Bluetooth under en tvåvägs intercom (se avsnitt 
8.2, "Intercom"). När musikdelningen avslutas, kan du gå tillbaka till 
intercomsamtalet. För att starta eller avsluta att dela musik, tryck på 
(+)-knappen i 1 sekund under ett intercomsamtal tills du hör ett 
dubbelt pip. För att hoppa framåt till nästa spår eller bakåt till tidigare 
spår, tryck och håll ner (+)-knappen eller (-)-knappen i 2 sekunder.

Notera: 
1. Både du och den du kommunicerar med kan fjärrstyra musikuppspelningen 

såsom att  hoppa framåt till nästa spår eller bakåt till tidigare spår.
2. Musikdelningen pausas när du använder din mobiltelefon eller lyssnar till 

GPS-navigatorns instruktioner.

8 INTERCOM

För att komma till  intercom-sammankoppling, ring samtalspartnern 
eller starta grupp-intercomsamtal i intercom-menyn genom att trycka 
på (-)-knappen i 1 sekund. Om du utför någon åtgärd i intercom-menyn, 
kommer du automatiskt att lämna menyn.

Intercom-funktioner Knapptryckningar

Starta intercom-menyn Tryck på (-)-knappen i 1 sekund

Starta intercom-sammankoppling Tryck på (+)-knappen

Starta första intercom-samtalet Tryck en gång på (-)-knappen

Starta andra intercom-samtalet Tryck två gånger på (-)-knappen

Starta tredje intercom-samtalet Tryck tre gånger på (-)-knappen

Starta gruppintercom-samtal Tryck på (-)-knappen i 1 sekund

Lämna intercom-menyn Tryck på (+)-knappen i 3 sekunder
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8.1 Intercom-sammankoppling

8.1.1   Sammankoppling med andra SC1-headset för intercom-samtal

SC1 kan kopplas med upp till tre andra headset för Bluetooth-
intercomsamtal.
1. Starta de två SC1-headset (A och B) som du vill sammankoppla.
2. Håll (-)-knappen intryckt i 1 sekund för att starta intercom-menyn.
3. Tryck på (+)-knappen en gång och ett enkelt medelhögt pip hörs 

följt av en röst som säger  "Intercom pairing".

4. Tryck en gång på (+)-knappen på någon av de två headseten A 
eller B. Vänta tills LED-lamporna på båda headseten blinkar blått. 
Intercom-sammankopplingen upprättas automatiskt. De två SC1-
headseten A och B är nu sammankopplade med varandra för 
intercom-samtal. Om sammankopplingen inte slutförts inom en 
minut, kommer SC1 att återgå till viloläge

A

B

C

D

Sammankoppling A och B

5. Du kan även sammankoppla mellan headset A och C och mellan 
headset A och D genom att följa samma procedur som ovan.
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6. Intercom-sammankopplingskön är "sist in , först hanterad". Om 
ett headset har flera sammankopplade headsets för intercom-
samtal, det sist sammankopplade headsetet är inställt som första 
intercom samtalspartner. De tidigare sammankopplade intercom 
samtalspartners blir andra intercom samtalspartner osv.

Notera: 
Exempelvis, efter sammanmkoppling enligt ovan är headset D den första 
Intercom samtalspartnern till headset A. Headset C är den andra intercom 
samtalspartnern till headset A och headset B är den tredje intercom 
samtalspartnern till headset A.

8.1.2   Sammankoppling med andra Sena-headsetmodeller för 
intercom-samtal

SC1 kan sammankopplas för intercom-samtal med alla andra 
headsetmodeller från Sena, exempelvis SC1U. Följ samma procedur 
som ovan för att sammankoppla med dessa headsetmodeller.

8.2 Tvåvägs intercom

8.2.1   Starta tvåvägs intercom

Du kan starta ett intercom-samtal med en av alla intercom 
samtalspartners genom att trycka på (-)-knappen i intercom-menyn. 
Tryck och håll (-)-knappen intryckt i 1 sekund för att komma in i 
intercom-menyn. Tryck på (-)-knappen en gång för intercom-samtal 
med den första intercom samtalspartnern, tryck på (-)-knappen två 
gånger för intercom-samtal med den andra intercom samtalspartnern 
och tryck på (-)-knappen tre gånger för intercom-samtal med den tredje 
intercom samtalspartnern.

8.2.2   Avsluta tvåvägs intercom

Du kan avsluta ett intercom-samtal genom att trycka på (-)-knappen i 
intercom-menyn. Håll (-)-knappen intryckt i 1 sekund för att komma till 
intercom-menyn. Tryck på (-)-knappen en gång för att avsluta intercom-
samtalet med den första samtalspartnern, tryck på (-)-knappen två 
gånger för att avsluta intercom-samtalet med den andra 
samtalspartnern och tryck på (-)-knappen tre gånger för att avsluta 
intercom-samtalet med den tredje samtalspartnern.
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8.3 Trevägs intercom-samtal

8.3.1   Starta trevägs intercom-samtal

Du (A) kan ha ett trevägs intercom-samtal med två andra SC1 
samtalspartners (B & C) genom att upprätta två intercom-anslutningar 
samtidigt. Medan ett tre-vägs intercom-samtal pågår, är anslutningen 
mellan mobiltelefonerna och headseten  frånkopplad tillfälligt. Direkt 
när intercom-samtalet avslutas eller en av deltagarna lämnar intercom-
samtalet, ansluts alla mobiltelefoner automatiskt till headseten igen. 
Om ett mobilsamtal inkommer under ett intercom-samtal, pausas 
intercom-samtalet, men återansluts automatiskt igen efter att 
telefonsamtalet avslutats.
1. Du (A) måste vara sammankopplad med två andra samtalspartners 

(B & C) för att kunna ha ett trevägs intercom-samtal .

(A)

(B)
Första samtalspartner Andra samtalspartner 

(C)

Sammankopplin
g Sammankoppling

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

(A)

(B)
Första samtalspartner Andra samtalspartner 

(C)

3. Du (A) kan ringa den andra intercom-samtalsparnern (C) genom 
att dubbelklicka på (-)-knappen i intercom-menyn eller den andra 
intercom-samtalspartnern (C) kan ansluta till intercom-samtalet 
genom att ringa ett intercom-samtal till dig (A).

(A)

(B)
Första samtalspartner Andra samtalspartner 

(C)
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4. Nu har du (A) och två SC1-intercom-samtalspartners (B & C) ett 
trevägs intercom-samtal.

(A)

(B)
Första samtalspartner Andra samtalspartner 

(C)

8.3.2   Avsluta ett  trevägs intercom-samtal

Du kan helt avsluta intercom-samtalet, eller koppla från intercom-
samtalet med en av dina aktiva intercom samtalspartners.
1. Håll (-)-knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör en pip för att 

avsluta ett trevägs intercom-samtal helt. Det avslutar intercom-
samtalet med både (B) och (C).

2. Tryck på eller dubbelklicka på (-)-knappen i intercom-menyn för 
att koppla från intercom-samtalet med en av de två intercom 
samtalspartners, exempelvis genom att trycka på (-)-knappen i 
intercom-menyn kan du avsluta intercom-samtalet med den första 
intercom-samtalspartnern (B). Då fortsätter intercom-samtalet med 
andra intercom-samtalspartnern (C).

8.4 Fyrvägs intercom-samtal

8.4.1   Starta ett fyrvägs intercom-samtal

Du kan ha fyrvägs intercom-samtal med tre andra SC1-användare 
genom att lägga till ytterligare en intercom samtalspartner till ett 
trevägs intercom-samtal. Medan du har en trevägs intercom-samtal 
enligt ovan i avsnitt ”8.3 Trevägs intercom-samtal”, kan ytterligare en 
samtalspartner (D), som är intercom-samtalspartner med din andra 
intercom-samtalspartner (C), gå med i intercom-samtalet genom att 
starta ett intercom-samtal med en annan av dina intercom-
samtalspartners (C). Observera att i I det här fallet är den nya deltagaren 
(D) en samtalspartner till (C), inte till dig (A).

8.4.2   Avsluta ett fyrvägs intercom-samtal

Liksom i ett trevägs intercom-samtal kan du helt avlsuta intercom-
samtalet eller bara koppla ifrån en av dina intercom-samtalspartners.
1. Håll (-)-knappen intryckt i 3 sekunder tills du hör ett pip för att 

avsluta fyrvägs intercom-samtalet. Det avslutar intercom-samtalet 
mellan dig (A) och dina intercom-samtalspartners (B) och (C).
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2. Tryck en gång eller dubbelklicka på (-)-knappen i intercom-menyn 
för att koppla från intercom-samtalet till en av de två intercom-
samtalpartners. När du kopplar bort den andra samtalspartnern (C) 
genom att dubbelklicka på (-)-knappen i intercom-menyn kommer 
du att kopplas från den tredje deltagaren (D) också. Det beror på 
att den tredje samtalspartnern (D) är ansluten till dig via den andra 
samtalspartnern (C).

Notera:
Flera headset är anslutna under flervägs-intercom. Med olika signaler som 
interfererar med varandra, är räckvidden för flervägs-intercom kortare än för 
tvåvägs-intercom.

8.5 Team Signal
Du kan söka ditt team genom att skicka en teamsignal. Om det är en 
teamsamtalspartner inom räckvidd hörs ett klockljud. Tryck på 
(+)-knappen och (-)-knappen för att skicka en teamsignal.

9 TREVÄGS KONFERENSSAMTAL MED 
INTERCOM-SAMTALSPARTNER

1. När du har ett inkommande mobilsamtal under ett intercom-samtal 
hörs en ringsignal. Du kan välja om du vill: 1) svara på mobilsamtalet 
och stoppa intercom-samtalet, eller 2) avvisa telefonsamtalet och 
stanna kvar i intercom-samtalet

1) För att svara på telefonsamtalet och stoppa intercom-samtalet, 
tryck på (+)-knappen. Funktionen VOX Phone fungerar inte om 
du är ansluten till intercom. När telefonsamtalet avslutas 
kommer intercom-samtalet automatiskt att återställas.

2) För att avvisa telefonsamtalet och fortsätta intercom-samtalet, 
tryck på (+)-knappen i 2 sekunder tills du hör ett pip.

Till skillnad från andra Bluetooth-headset avsedda för motorcyklar 
motverkar det att en användare blir frånkopplad från ett intercom-
samtal av ett inkommande mobilsamtal.
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2. När du har ett inkommande intercom-samtal under en 
mobiltelefonsamtal, hörs 4 höga pip som informerar dig om 
ett inkommande intercom-samtal. Det hörs också en röst som 
säger,"Intercom requested". Intercom-samtalet avbryter inte 
mobilsamtalet eftersom intercom-samtal har lägre prioritet än 
mobilsamtal. Du måste avsluta mobilsamtalet för att kunna ta emot 
intercom-samtalet.

3. Du kan ha ett tre-vägs konferenssamtal genom att lägga till en 
intercom-samtalspartner till ett mobiltelefonsamtal. Under ett 
mobilsamtal, tryck på (-)-knappen i intercom-menyn för att bjuda 
in en av intercom-samtalpartners till mobilsamtalet. För att koppla 
från ett intercom- eller telefonsamtal, måste du vänta på att 
motparten avslutar mobilsamtalet eller avslutar intercom-samtalet. 

10 GRUPP INTERCOM

Gruppintercom gör att du snabbt kan starta ett flervägs 
konferensintercom-samtal med de tre senast uppkopplade headseten. 
1. Utför intercom-sammankoppling med upp till tre headsets som du 

vill ha gruppintercom med.
2. Håll (-)-knappen intryckt i 1 sekund i intercom-menyn för att starta 

gruppintercom. Lysdioden blinkar blått och rött samtidigt och du 
kommer att höra en röst säga, "Group intercom”.

3. För att avsluta gruppintercom, tryck på (-)-knappen i 3 sekunder 
under pågående gruppintercom. Du hör en röst säga, "Group 
intercom terminated ".

Notera:
Gruppintercom stödjer enbart SC1, SC1U, 10Upad, 10U, 10C, 10R, 10S, 20S 
Tufftalk. Övriga headsets kan inte använda Group Intercom.
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11 UNIVERSAL INTERCOM

Du kan ha ett intercom-samtal med Bluetooth-headsets av andra 
fabrikat än Sena med hjälp av Universal Intercom-funktionen.  
Bluetooth-headset kan anslutas till Sena Bluetooth-headsets om de 
stödjer Bluetooth Handsfree-profilen (HFP). Räckvidden kan skilja sig 
beroende på funktionen hos det Bluetooth-headset som är anslutet. I 
allmänhet är räckvidden kortare än normalt intercom-avstånd eftersom 
Bluetooth Handsfree-profilen används. Universal Intercom påverkar 
både mobiltelefon-samtalanslutningen och flerpunktanslutningen 
(används mest för GPS-anslutning för motorcykelförare). Du kan inte 
använda flerpunktsanslutning samtidigt som du använder Universal 
Intercom i fallen nedan.

1. Om ett headset av annat fabrikat än Sena inte stöder 
flerpunktanslutning, går det inte att ringa ett mobiltelefonsamtal 
när Universal Intercom används.

2. Som för Sena-headsets, påverkas universal intercom flerpunkts-
förbindelsen.

3. Om headsetet av annat fabrikat (som redan är sammankopplat 
som Universal Intercom med Sena) är påslaget, kommer 
multipunktanslutningen automatiskt avaktiveras. Headsetet av 
annat fabrikat ansluts automatiskt till Sena-headsetet som Universal 
Intercom. Du kan inte använda multipunkt-anslutningsenheter som 
exempelvis GPS-navigator, när ett headset av annat fabrikat än 
Sena är påslaget.

4. Även om du kopplar från headsetet av annat fabrikat som Universal 
Intercom, kommer det inte flerpunkts-anslutningen återställas 
automatiskt. För att återställa flerpunkts-anslutningen behöver du 
stänga av Sena-headsetet först. Försök sedan ansluta till flerpunkts-
enheten manuellt från enhetens display eller starta om enheten så 
att enheten ansluts automatiskt till Sena-headsetet.
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11.1 Universal Intercom-sammankoppling
SC1 kan sammankopplas med Bluetooth-headset av andra fabrikat för 
Bluetooth intercom-samtal. Du kan sammankoppla SC1 med enbart ett 
headset av annat fabrikat. Sammankopplar du ett headset av annat 
fabrikat med ett Sena Bluetooth-headset, kommer tidigare 
sammankopplingar att tas bort.
1. .Slå på SC1 och ett Bluetooth-headset av annat fabrikat som du vill 

sammankoppla.
2. Tryck och håll ner (+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder för 

att komma till röstkonfigurationsmenyn. Tryck på (+)-knappen tills 
en röst hörs, "Universal intercom pairing". Tryck på (-)-knappen 
för att gå till Universal Intercom sammankopplings-läge. Den blå 
LED-lampan blinkar snabbt och flera pip hörs. Se avsnitt 14.17, 
"Universal Intercom sammankoppling" för mer information.

3. Utför de handgrepp som krävs för handsfree-sammankoppling i det 
Bluetooth-headset som är av annat fabrikat (se användarhandboken 
för det headset du vill använda). SC1 kommer automatiskt att 
sammankoppla med  Bluetooth-headsetet av annat fabrikat när 
headseten är i sammankopplinmgsläge.

11.2 Tvåvägs Universal Intercom
Du kan starta Universal Intercom-anslutning med Bluetooth-headset av 
annat fabrikat som använder samma intercom-anslutningsmetod som 
används mellan andra Sena-headset. I intercom-menyn, tryck på 
(-)-knappen för att starta ett intercom-samtal med din första 
samtalspartner. Dubbelklicka för att starta ett intercom-samtal med 
den andra samtalspartnern och trippelklicka för intercom-samtal med 
den tredje interkom-samtalspartnern. Bluetooth-headset av annat 
fabrikat kan starta en Universal Intercom anslutning, genom att aktivera 
röstuppringnin eller använda återuppringning. Du kan också koppla 
bort den befintliga anslutningen genom att på vanligt sätt avsluta ett 
samtal (se användarhandboken för headset avseende röstuppringning, 
återuppringning och hur man avslutar ett samtal).
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11.3 Trevägs Universal intercom
Du kan starta ett trevägs Universal Intercom-samtal med två SC1-
headsets och ett Bluetooth-headset av annat fabrikat. Om intercom-
anslutningen är utförd, kan inte de  anslutna headseten använda 
mobilsamtalfunktionen eftersom kopplingen mellan headsetet och 
mobiltelefonen kopplas ur tillfälligt. Om du kopplar från intercom-
samtalet, kommer anslutningen till mobiltelefonen återupptas 
automatiskt.
1. Du (A) behöver vara  sammankopplad med ett Bluetooth-headset 

av annat fabrikat (B) och ett annat SC1-headset (C) för trevägs 
universell intercom.

(A)

(B) (C)

sa
mmankopplin

g sammankoppling

2. Starta ett samtal med Bluetooth-headsetet av annat fabrikat (B) i 
din intercom-grupp. Exempelvis kan du (A) starta ett samtal med ett 
Bluetooth-headset av annat fabrikat(B). De Bluetooth-headset av 
annat fabrikat (B) kan också starta ett intercom-samtal med dig (A).

(A)

(B) (C)

3. Det andra SC1-headsetet (C) kan ansluta till intercom-samtalet 
genom att starta ett intercom-samtal med dig (A).

(A)

(B) (C)
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4. Nu har du (A), Bluetooth-headsetet av annat fabrikat (B) och det 
andra SC1-headsetet (C) ett trevägs intercom-samtal.

(A)

(B) (C)

5. Du kan avsluta trevägs Universal Intercom-samtalet genom att 
hålla (-)-knappen intryckt i 3 sekunder.

11.4 Fyrvägs Universal Intercom
Du kan ha ett fyrvägs Universal Intercom-samtal på ett par olika sätt. 

1) Tre SC1-headsets och ett Bluetooth-headset av annat fabrikat.

2) Två SC1-headsets och två Bluetooth-headset av annat fabrikat. 

Det finns andra sätt att starta ett fyrvägs universell intercom-samtal 

1) Ditt headset (A), ett Bluetooth-headset av annat fabrikat (B), ett 
annat SC1-headset (C) och ett Bluetooth-headset av annat fabrikat (D), 

2) Ditt headset (A), ett Bluetooth-headset av annat fabrikat (B) och två 
andra SC1-headsets (C och D). 

Du kan starta ett fyrvägs Universal Intercom-samtal på samma sätt som 
ett vanligt intercom-samtal.
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3. TBluetooth-headsetet av annat fabrikat (D) kan anslutas till 
intercom-samtalet genom att starta ett intercom-samtal med SC1-
headsetet (C).

(B) (D)

(A) (C)

4. Nu är två SC1-headset (A & C) och två Bluetooth-headset av annat 
fabrikat (B & D) anslutna till ett fyrvägs universal Intercom-samtal.

(B) (D)

(A) (C)

Du kan koppla från en fyrvägs Universal Intercom-samtal på samma 
sätt som du avslutar ett  vanligt fyrvägs intercom-samtal. Se avsnitt 
”8.4.2 Avsluta ett fyrvägs intercom-samtal".

11.4.1   FFyrvägs Universal Intercom, alternativ 1

Två SC1-headsets (A och C) och två Bluetooth-headset av annat fabrikat 
(B och D).
1. Du (A) kan starta ett samtal ett Bluetooth-headset av annat fabrikat 

(B).

(B) (D)

(A) (C)

2. Det andra SC1-headsetet (C) kan ansluta till intercom-samtalet 
genom att starta ett intercom-samtal med dig (A).

(B) (D)

(A) (C)
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11.4.2   Fyrvägs Universal Intercom, alternativ 2

Tre SC1 headset (A, C och D) och ett Bluetooth headset av annat fabrikat 
(B). Proceduren är den samma som beskrivs i alternativ 1 i sektionen 
11.4.1.

(B) (D)

(A) (C)

12 FM RADIO

FFM-radio stöds endast av SC1 Advanced.

12.1 FM-radio - På och Av
För att slå på FM-radion, tryck på (-)-knappen i 5 sekunder tills du hör 
ett dubbelt pip. En röst hörs, "FM on". För att stänga av FM-radion, tryck 
på (-)-knappen i 5 sekunder tills du hör en röst säga, "FM off". När du slår 
av FM-radion kommer SC1 ihåg den senaste radiostationen. När du slår 
på FM-radion igen spelas den senaste radiostationen.

12.2 Söka frekvenser
För att söka efter nästa radiostation, tryck och håll ner (+)-knappen i 1 
sekund.

12.3 Förinställda stationer
Du kan lyssna på förinställda stationer när du lyssnar på FM-radio. Tryck 
(+)-knappen i 3 sekunder för att gå till nästa förinställda radiostation.
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Notera: 
1. Du kan förinställa FM-radiostationer innan du använder FM-radion. Anslut SC1 

till din dator och öppna enhetshanteraren. Du kan förinställa upp till 10 FM-
radiostationer i SC1-inställningsmenyn. Du kan även använda Smartphone 
App för att förinställa FM-radiostationer.

2. Du kan fortfarande svara på ett inkommande telefonsamtal och intercom-
samtal när du lyssnar på FM-radio.

12.4 Regionval
Du kan välja FM-frekvensområde från enhetshanteraren. Med rätt 
regioninställning kan du optimera sökfunktionen för att undvika 
onödiga frekvensområden (fabriksinställning: global).

Region Frekvens Steg

Global 76.0 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz

Amerika 87.5 ~ 107.9 MHz ± 200 kHz

Asien 87.5 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz

Australien 87.5 ~ 107.9 MHz ± 200 kHz

Europa 87.5 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz

Japan 76.0 ~ 95.0 MHz ± 100 kHz

13 PRIORITERING AV FUNKTIONER

SC1 fungerar i följande prioriteringsordning:

(högsta prioritet) Mobiltelefon

   Intercom

   Musikdelning via Bluetooth-stereo

   FM Radio

(lägsta prioritet) Bluetooth stereomusik

En lägre prioriterad funktion avbryts alltid av en högre prioriterad 
funktion. Till exempel avbryts stereomusik av ett  intercom-samtal och 
ett intercom-samtal avbryts av ett inkommande mobiltelefonsamtal.
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14 KONFIGURATIONSINSTÄLLNING

Du kan konfigurera SC1-headsetet via konfigurationsmenyn enligt 
nedan.
1. För att komma in i konfigurationsmenyn, tryck och håll ned 

(+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder tills LED-lampan lyser 
med fast blått sken och du hör dubbelt högt pip. En röst hörs som 
säger "Configuration meny".

2. Tryck på (+)-knappen för att navigera mellan menyerna. Du kommer 
att höra röstmeddelanden för varje menyalternativ enligt nedan.

3. Du kan aktivera/ inaktivera en funktion eller utföra ett kommando 
genom att trycka på (-)-knappen.

4. Om ingen knapp trycks in inom 10 sekunder, kommer SC1 att lämna 
konfigurationsmenyn och gå tillbaka till standby-läge.

5. Om du vill avsluta konfigurationsmenyn direkt, tryck på (+)-knappen 
tills du hör en röst säga, "Exit configuration" och tryck sedan på 
(-)-knappen.

Röstmeddelande för varje menyalternativ enligt nedan:
1) Intercom pairing (SE: Intercom-
sammankoppling)*

(11) HD intercom

(2) Phone pairing (SE: Mobiltelefon-
sammankoppling) 

(12) Voice prompt (SE: 
Röstmeddelande)

(3) Second mobile phone pairing (SE: 
Sammankoppling med en andra 
mobiltelefon)

(13) RDS AF setting (SE: RDS AF-
inställning)

(4) Phone selective pairing (SE: 
Selektiv mobiltelefonsammankopping) 

(14) Noice control (SE: 
Bullerreducering)

(5) Media selective pairing (SE: Selektiv 
mediasammankoppling)

(15) Delete all pairings (SE: Ta bort alla 
sammankopplingar)

(6) Speed dial (SE: Kortnummer) (16) Remote control pairing (SE: 
Fjärrkontrollssammankoppling)

(7) Audio Boost (17) Universal intercom pairing (SE: 
Universal Intercom-sammakoppling)

(8) VOX phone (SE: VOX mobiltelefon) (18) Factory reset (SE: 
Fabriksåterställning)

(9) VOX-intercom (19) Exit configuration (SE: Avsluta 
konfigurationsmenyn)

(10) Smart volume control (SE: Smart 
volymkontroll)

* Endast SC1 ADVANCED
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TappingTap

Intercom pairing *

Phone pairing

Second mobile phone pairing

Phone selective pairing

Media selective pairing

Speed dial

Audio Boost

VOX phone

VOX intercom

Smart volume control

HD intercom

VOX sensitivity

Voice prompt

RDS AF setting

Noise control

Delete all pairings

Remote control pairing

Universal intercom pairing

Factory reset

Exit configuration

14.1 14.1 Intercom-sammankoppling (endast SC1 
Advanced)

Röstmedelande “Intercom pairing”

Fabriksinställning N/A

För att gå in i intercom-sammankopplingsläge, tryck på (+)-knappen 
tills du hör en röst säga "Intercom pairing". Tryck sedan på (-)-knappen 
för att komma in till intercom-sammankopplingsläge. När två headsets 
är i intercom-sammankopplingsläge, tryck på (+)-knappen på någon av 
de två headseten och Intercom-sammankopplingen kommer 
automatiskt att upprättas. Headseten går ur konfigurationsmenyn.

14.2 Mobile Phone Pairing

Röstmedelande “Phone pairing”

Fabriksinställning N/A

För att gå till mobiltelefon-sammankopplingsläget, tryck på 
(+)-knappen tills du hör en röst säga "Phone pairing". Se avsnitt 5.1 
”Bluetooth-sammankoppling med en mobiltelefon – Mobiltelefon och 
Bluetooth-stereo" för mer information om 
mobiltelefonsammankoppling. För att lämna sammankopplingsläget, 
tryck på knappen (+)- knappen.

* SC1 ADVANCED only
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14.3 Sammankoppling av en andra mobiltelefon

Röstmedelande “Second mobile phone pairing”

Fabriksinställning N/A

För att sammankoppla med en andra mobiltelefon, tryck på (+)-knappen 
tills du hör en röst säga, " Second mobile pairing ". Se avsnitt ”5.2 
Sammankoppla en andra mobiltelefon  - En andra mobiltelefon, GPS 
och SR10” för information om ett andra mobiltelefonsamtal. Tryck på 
(+)-knappen för att lämna sammankopplingsläge för den andra 
mobiltelefonen.

14.4 Mobiltelefon, selektiv sammankoppling

Röstmedelande “Phone selective pairing”

Fabriksinställning N/A

För att gå till telefonens selektiva sammankopplingsläge, tryck på 
(+)-knappen tills du hör en röst säga, " Phone selective pairing ". Se 
avsnitt ”5.3.2 HFP för enbart telefonsamtal" för information om 
mobiltelefonens sammankopplingsläge. Tryck på (+)-knappen för att 
lämna selektivt sammankopplingsläge.

14.5 Media, selektiv sammankoppling

Röstmedelande “Media selective pairing”

Fabriksinställning N/A

För att gå in i media, selektivt sammankopplingsläge, tryck på 
(+)-knappen tills du hör en röst säga, " Media Selective pairing ". Se 
avsnitt ”5.3.1 Enbart A2DP-stereomusik" för information om Media, 
selektiv sammankoppling. . Tryck på (+)-knappen för att lämna media, 
selektiv sammankoppling.

14.6 Tilldela kortnummer

Röstmedelande "Snabbuppringning"

Fabriksinställning N/A

Utföra Tryck på (-)-knappen 

1. För att tilldela ett telefonnummer som kortnummer, tryck på 
(+)-knappen tills du hör en röst säga, "Speed dial".

2. Tryck på (-)-knappen, en röst hörs, "Speed dial one "och" phone 
connected ".

3. Tryck på (+)-knanppen för att välja ett av tre kortnummer och en 
röst hörs, "Speed dial (#)”.
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4. Ring det telefonnummer du vill tilldela och du hör en röst säga 
"Save speed dial (#)". Telefonnumret tilldelas automatiskt det valda 
kortnumret. Telefonsamtalet avslutas innan du är uppkopplad.

5. För att lämna menyn, tryck på (+)-knappen tills du hör en röst 
säga, "Cancel" och tryck på (-)-knappen för att bekräfta. En röst 
hörs, "Cancel". Om ingen knapp trycks in inom 1 minut, lämnar SC1 
konfigurationsmenyn och går tillbaka till standby läge.

Notera:
1. När du har tilldelat ett telefonnummer till ett av tre kortnummer kan du 

fortsätta att tilldela ett annat telefonnummer till de andra två kortnumren.
2. Du kan också lägga in kortnummer med hjälp av enhetshanteraren eller med 

Smartphone App. Se Sena Bluetooth webbplats, www.sena.com för mer 
information.

14.7 Aktivera/ inaktivera ljudförstärkning

Röstmedelande “Audio boost”

Fabriksinställning Inaktivera

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

Aktivering av ”Audio Boost” ökar den övergripande maxvolymen. 
Inaktivera ”Audio Boost” minskar den övergripande maxvolymen, men 
levererar mer balanserat ljud.

14.8 Aktivera/ inaktivera Voice Activated Phone, för att 
svara

Röstmedelande “VOX phone”

Fabriksinställning Aktivera

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

Om funktionen är aktiverad kan du svara inkommande samtal genom 
att använda din röst. När du hör en ringsignal för inkommande samtal, 
svarar du  på telefonsamtalet genom att säga ett ord som exempelvis 
"Hej" högt, eller genom att blåsa i mikrofonen. VOX-funktionen är 
tillfälligt inaktiverad om du är ansluten till ett intercom-samtal. Om 
funktionen är avaktiverad, tryck på (+)-knappen för att svara på ett 
inkommande samtal.
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14.9 Aktivera/ inaktivera ”Voice Activated Intercom

Röstmedelande “VOX intercom”

Fabriksinställning Inaktivera

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

Om funktionen är aktiverad kan du, med din röst, starta ett intercom-
samtal med den senast anslutna interkom-samtalspartnern. Starta 
intercom-samtalet, genom att säga ett ord som exempelvis "Hej" högt, 
eller genom att blåsa i mikrofonen. Om du startar ett intercom-samtal 
med rösten avslutas intercom-samtalet automatiskt när du och din 
intercom-samtalspartner varit tysta i 20 sekunder. Om du manuellt 
startar ett intercom-samtal genom att trycka på (-)-knappen i intercom-
menyn, avslutar du interkom-samtalet manuellt. Om du startar 
intercom-samtalet med rösten och avslutar samtalet manuellt, trycker 
du på och håller (-)-knappen intryckt i 3 sekunder. Då kan du tillfälligt 
inte starta ett nytt intercom-samtal med rösten. I det fallet måste du 
trycka på (-)-knappen i intercom-menyn för att starta om intercom-
funktionen. Det är till för att förhindra upprepade oavsiktliga intercom-
samtal på grund av starka vindljud. Efter omstart av SC1 kan du starta 
intercom-funktionen med rösten igen.

14.10 Ställ in Smart Volymkontroll

Röstmedelande "Smart volume control"

Fabriksinställning Inaktivera

Nivåjustering Tryck på (+)-knappen (Låg / 
Medium / Hög / Disable)

Tillämpa Tryck på (-)-knappen 

Smart Volume Control ändrar automatiskt nivån på volymen baserat på 
omgivande bullernivå. När funktionen är inaktiverad, styrs volymen 
manuellt. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst säga, "Smart volume 
control". Tryck på (-)-knappen, för att gå till nivåjusteringsläget. Du kan 
välja att ställa in känsligheten för låg, medium eller hög volym. Smart 
volymkontroll justerar efter mindre miljöljud, vilket gör känsligheten 
blir större.
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14.11 Aktivera/ inaktivera HD-intercom

Röstmedelande “HD intercom”

Fabriksinställning Aktivera

Enable/Disable Tryck på (-)-knappen 

HD-intercom förbättrar ljudet vid tvåvägs intercom-samtal från normal 
kvalitet till HD-kvalitet. HD Intercom blir tillfälligt inaktiverat när du är i 
ett flervägs intercom-samtal. Om  funktionen är inaktiverad, ändras 
ljudet i ett tvåvägs intercom-samtal till normal kvalitet.

Notera:
Räckvidden vid  HD Intercom-samtal är relativt kortare än vid normalt intercom-
samtal.

14.12 Aktivera/ inaktivera röstmeddelanden

Röstmedelande “VOX sensitivity”

Fabriksinställning Medium

Execute Tryck på (-)-knappen 

Nivåjustering Tryck på (-)-knappen (Låg / 
Medium / Hög / )
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14.13 Aktivera/ inaktivera röstmeddelanden

Röstmedelande “Voice prompt”

Fabriksinställning Aktivera 

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

 - Du kan inaktivera röstmeddelanden i konfigurationsmenyn, men 
följande röstmeddelanden är alltid aktiverade:

 - Röstmeddelanden för konfigurationsmenyn
 - Röstmeddelanden för batteriindikation
 - Röstmeddelanden för snabbuppringning
 - Röstmeddelanden för FM-radiofunktioner

14.14 Aktivera/ inaktivera RDS AF

Röstmedelande “RDS AF setting”

Fabriksinställning Inaktivera

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

RDS AF möjliggör att FM-radion ansluter till en annan frekvens när 
mottagningen från den första signalen blir för svag. Om en radiostation 
sänder på fler än en frekvens, Söker FM-radion, med RDS AF aktiverad, 
automatiskt upp den starkaste signalen.

14.15 Aktivera/ inaktivera Advanced Noise Control ™

Röstmedelande “Noise control”

Fabriksinställning Aktiverad

Aktivera / inaktivera Tryck på (-)-knappen 

När ”Advanced Noise Control” är aktiverad reduceras bakgrundsljudet 
under ett interkom-samtal. När funktionen är inaktiverad, blandas 
bakgrundsbuller med din röst under intercom-samtalet.

Notera:
Om du använder ditt SC1-headset med Bluetooth Audio Pack för GoPro kan du 
enbart aktivera eller inaktivera funktionen under normalt ljudinspelningsläge. 
Funktionen är automatiskt inaktiverad i Ultra HD (UHD) ljudläge.

14.16 Ta bort all Bluetooth-sammankoppling

Röstmedelande “Delete all pairings”

Fabriksinställning N/A

För att utföra Tryck på (-)-knappen 

För att radera all Bluetooth-sammankopplingsinformation för SC1, 
tryck på (+)-knappen tills en röst hörs, " Delete all pairings ", tryck sedan 
på (-)-knappen för att bekräfta.
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14.17 RSammankoppling med fjärrkontroll

Röstmedelande “Remote control pairing”

Fabriksinställning N/A

För att utföra Tryck på (-)-knappen 

För att gå in i sammankopplingsläge för fjärrkontrollen, tryck på 
(+)-knappen tills en röst hörs "Remote control pairing". Tryck sedan på 
(-)-knappen för att gå in i sammankopplingsläge för fjärrkontrollen. 
SC1-headsetet kommer sedan automatiskt 
avsluta konfigurationsmenyn.

14.18 Universal Intercom Sammankoppling

Röstmedelande “Universal intercom pairing”

Fabriksinställning N/A

För att utföra Tryck på (-)-knappen 

För att gå in i ”Universal Intercom Pairing”-läge, tryck på (+)-knappen 
tills en röst hörs "Universal intercom pairing". Tryck sedan på (-)-knappen 
för att gå in i Universal Intercom Pairing-läge. . SC1-headsetet kommer 
sedan automatiskt avsluta konfigurationsmenyn.

14.19 Fabriksåterställning

Röstmedelande “Factory reset”

Fabriksinställning N/A

För att utföra Tryck på (-)-knappen 

För att återställa till fabriksinställningar på SC1, tryck på (+)-knappen 
tills en röst frågar "Factory reset", tryck sedan på (-)-knappen för att 
bekräfta. SC1 stänger av samtidigt som en röst hörs, "Headset reset, 
goodbye".

14.20 Avsluta röstkonfigurationsmenyn

Röstmedelande “Exit configuration”

Fabriksinställning N/A

För att utföra Tryck på (-)-knappen 

För att avsluta röstkonfigurationsmenyn och återgå till standby-läge, 
tryck på (+)-knappen tills en röst hörs, "Exit configuration", tryck sedan 
på (-)-knappen för att bekräfta. 
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Tryck på (+)-knappen  Tryck på (-)-knappen

Intercom Paring För att utföra

Phone Pairing Ingen

Second Mobile Phone Pairing Ingen

Phone Selective Pairing Ingen

Media Selective Pairing Ingen

Speed Dial För att utföra

Audio Boost Aktivera/ avaktivera

VOX Phone Aktivera/ avaktivera

VOX Intercom Aktivera/ avaktivera

Smart Volume Control För att utföra

HD Intercom Aktivera/ avaktivera

Voice Prompt Aktivera/ avaktivera

RDS AF Setting Aktivera/ avaktivera

Advanced Noise Control Aktivera/ avaktivera

Delete All Pairings För att utföra

Remote Control Pairing För att utföra

Tryck på (+)-knappen  Tryck på (-)-knappen

Universal Intercom Pairing För att utföra

Factory Reset För att utföra

Exit Configuration För att utföra

Röstkonfigurationsmeny och utförande, tryckknappar
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15 FJÄRRKONTROLL

Du kan styra ditt SC1-headset via Bluetooth-fjärrkontroll (fjärrkontroll 
säljs separat). Det eliminerar behovet av att använda händerna för att 
trycka på headsetets knappar. Ditt SC1-headset och fjärrkontrollen 
måste vara sammankopplade före användning.
1. Slå på SC1 och fjärrkontrollen.
2. Tryck på (+)-knappen eller (-)-knappen i 10 sekunder för att starta 

konfigurationsmenyn. Tryck på (+)-knappen tills du hör en röst 
säga, "Remote control pairing". Tryck på (-)-knappen för att gå in 
i sammankopplingsläge för fjärrkontrollen, den röda lysdioden 
blinkar snabbt och du kommer att höra flera pip. Se avsnitt ”14.16 
Sammankoppling med fjärrkontroll” för mer information.

3. Gå till Bluetooth-sammankopplingsläget på fjärrkontrollen. SC1 
kommer att sammankoppla med fjärrkontrollen automatiskt när 
fjärrkontrollen är i sammankopplingsläge. En röst hörs "Remote 
control connected", när SC1 och fjärrkontroll är korrekt anslutna.

16 UPPGRADERING AV FIRMWARE

SC1 stöder firmwareuppgraderingar. Du kan uppdatera firmware 
genom att använda enhetshanteraren, se avsnitt ”4.6.1 
Enhetshanteraren”. För att hitta de senaste nedladdninsgsbara 
programvarorna, gå till Sena Bluetooths webbplats på oemsena.com/ 
oem-schuberth /.
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17 FELSÖKNING

17.1 Intercom-fel
När du försöker starta ett intercom-samtal med en intercom-
samtalspartner som inte är inom räckvidd, som redan är i ett intercom-
samtal med andra förare eller i ett mobilsamtal hörs en lågt dubbelt pip 
vilket är en intercom upptagetton. Du får försöka igen senare.

17.2 Intercom återuppkoppling
Om din intercom-samtalspartner hamnar utom räckvidd i ett intercom-
samtal, hörs ett entonigt brus och så småningom kopplas intercom-
samtalet bort. SC1 försöker automatiskt återansluta intercom-samtalet 
var 8: e sekund och du hör höga dubbla pip tills samtalet har 
återanslutits. Om du inte vill återansluta, tryck och håll ner (-)-knappen 
i 1 sekund för att förhindra återanslutning.

17.3 Fabriksåterställning
IOm du vill återställa SC1-headsetet till fabriksinställningarna går du till 
”fabriksåterställning” i konfigurationsmenyn. SC1-Headsetet återställer 
automatiskt till fabriksinställningar och stängs därefter av. Se avsnitt 
”14.18 Fabriksåterställning" för mer information.
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18 SNABBGUIDE FUNKTIONER

Typ Funktion Knapptryck LED Pip

Grund 
-funktion

Slå på Tryck på (+)-knappen och på 
(-)-knappen i en sekund Fast blått Ökande pip

Slå av Tryck på (+)-knappen och på 
(-)-knappen i en sekund Fast röd Minskande 

pip

Volymjustering Tryck på (+)-knappen eller på 
(-)-knappen - -

Mobil
-telefon

Svara på mobiltelefon
-samtal

Tryck på (+)-knappen - -

Avsluta samtal Tryck på (+)-knappen i två 
sekunder - -

Röstuppringning Tryck på (+)-knappen i tre 
sekunder - -

Snabbuppringning Tryck på (+)-knappen i fem 
sekunder -

Medelhögt 
enkelt pip

Reject incoming call Tryck på (+)-knappen i två 
sekunder - -

Typ Funktion Knapptryck LED Pip

Intercom

Intercom 
sammankoppling

Tryck på (-)-knappen i en 
sekund - -

Tryck på (+)-knappen
Rött 
blinkande 
sken

Medelhögt 
enkelt pip

Tryck på (+)-knappen på något av de twå headseten

Starta/ avsluta något 
av intercom-samtalen

Tryck på (-)-knappen i en 
sekund - -

Tryck på (-)-knappen -
Två 
medelhöga 
pip

Avsluta alla 
intercom-samtal

Tryck på (-)-knappen i tre 
sekunder -

Två 
medelhöga 
pip

Starta Intercom 
gruppsamtal

Tryck på (-)-knappen i en 
sekund - -

Tryck på (-)-knappen i en 
sekund

Blått och rött 
blinkande 
sken

-

Avsluta Intercom 
gruppsamtal

Tryck på (-)-knappen i tre 
sekunder - -

Musik

Uppspelning/Paus av 
musik via Bluetooth

Tryck på (+)-knappen i en 
sekund -

Två 
medelhöga 
pip

Spårval framåt/ bakåt Tryck på (+)-knappen eller på 
(-)-knappen i två sekunder - -
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Typ Funktion Knapptryck LED Pip

FM Radio

FM Radio på/ av Tryck på (-)-knappen i fem 
sekunder -

Två 
medelhöga 
pip

Välj förval Tryck på (+)-knappen i tre 
sekunder -

Medelhögt 
enkelt pip

Sök Tryck på (+)-knappen i en 
sekund - Tre höga pip

CERTIFIERINGS- OCH      SÄKERHETSGODKÄNNANDEN
FCC Compliance Statement

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglementet. Drift är 
föremål till följande två villkor:
(1) Apparaten får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) Enheten måste tåla eventuella störningar, inklusive störningar som 
kan orsaka oönskad funktion.
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en 
digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är 
utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en 
bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan 
utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och användas 
i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i 
radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att 
störningar inte kommer att ske i en specifik installation. Om denna 
utrustning orsakar skadlig störning mot radio- eller tv-mottagning, 
vilket kan upptäckas genom att slå på och av utrustningen, bör 
användaren försöka att korrigera för att  minska störningen på ett eller 
flera av följande åtgärder:
• Ändra eller flytta mottagaren antenn
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren



SC1

43

Svenska

• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den till vilken 
mottagaren är ansluten
• Kontakta återförsäljaren eller en kvalificerad radio/ tv-tekniker för 
hjälp
FCC RF ståndpunkt strålningsexponering
Denna utrustning överensstämmer med FCC gränsvärden för 
strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. 
Slutanvändare måste följa specifika instruktioner i bruksanvisningen 
för att uppfylla överensstämmelse med RF-exponering. De antenner 
som används till denna sändare får inte sända samtidigt med någon 
annan antenn eller sändare, utom i enlighet med FCC  med flera 
sändare.
FCC försiktighet
Eventuella förändringar eller ändringar av utrustningen som inte 
uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen 
kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen

CE-försäkran om överensstämmelse

Denna produkt är CE-märkt enligt bestämmelserna i R & TTE Direktiv 
(1999/5 / EG). Härmed försäkrar Sena att denna produkt är i 
överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta 
bestämmelserna i direktiv 1999/5 / EG. För ytterligare information, se 
www.sena.com. Observera att denna produkt använder 
radiofrekvensband som inte harmoniserats inom EU. Inom EU denna 
produkt är avsedd att användas i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och inom Efta i Island, Norge 
och Schweiz.
Industry Canada Statement
Denna enhet överensstämmer med Industry Canada-licensfria RSS 
standard(er). Användning tillåten på följande två villkor:

(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference 

that may cause undesired operation of the device.
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Bluetooth-licens
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och 
användning av logotyperna av Sena är under licens. Andra varumärken 
och handelsnamn  tillhör respektive ägare. Produkten överensstämmer 
med och antar Bluetooth®-specifikationen 4.1 och har  klarat alla 
interoperabilitetstest som specificeras i Bluetooth®-specifikationen. 
Men kompatibilitet mellan enheten och andra Bluetooth®-enheter kan 
inte garanteras.

WEEE (avfall av elektrisk och elektronisk utrustning)
Symbolen på produkten med den överkorsadade 
soptunnan, i bruksanvisningar eller på  förpackningen 
anvisar dig att alla elektriska och elektroniska produkter, 
batterier och ackumulatorer måste tillvaratas för att 
källsorteras i slutet av produktens livscykel. Kravet gäller 
Europeiska unionen och andra platser där separata 

insamlingssystem är tillgängliga. För att förhindra eventuella  skador på 
miljön eller på människors hälsa från felaktig avfallshantering, ska 
produkterna inte kastas som osorterat kommunalt avfall, utan ska 
lämnas in till en insamlingsplats för återvinning.

SÄKERHETSINFORMATION
Se till att produkten används korrekt genom att följa varningar och 
försiktighetsåtgärder beskrivna nedan för att förhindra risk och/ eller 
skada på fast egendom.

Förvaring och hantering av produkten
• Håll produkten fri från damm. Damm kan skada mekaniska och 

elektroniska delar av produkten.
• Förvara inte produkten i höga temperaturer, eftersom det kan minska 

livslängd på elektroniska delar, skada batteriet och/ eller deformera 
plastdelar på produkten.

• Förvara inte produkten i kalla temperaturer. Snabba 
temperaturförändringar kan orsaka kondens och skada elektroniska 
delar.

• Rengör inte produkten med lösningsmedel, giftiga kemikalier eller 
starka rengöringsmedel eftersom det kan skada produkten.

• Måla inte produkten. Målning kan förhindra rörliga delars funktion 
eller kan störa normal drift av produkten.

• Utsätt inte produkten för fysiskt våld. Det kan skada produkten eller 
dess elektroniska delar.

• Demontera, reparera eller modifiera inte produkten eftersom det kan 
skada produkten och göra produktgarantin ogiltig.

• Förvara inte produkten i fuktiga miljöer, särskilt vid långtidsförvaring.



SC1

45

Svenska

Produktanvändning

• I vissa regioner är det förbjudet i lag att under motorcykelfärd bära 
headset eller öronproppar. Säkerställ därför att de i regionen gällande 
lagar följs innan du använder produkten.

• Headsetet är endast till för motorcykelhjälmar. För att installera 
headsetet, måste du följa installationsanvisningarna som visas i 
användarhandboken.

• Användning av produkten vid hög volym under en längre tidsperiod 
kan skada eller ge nedsättning av hörseln. Håll volymen på en rimlig 
nivå för att förhindra skador.

• Utsätt inte produkten för, eller använd den inte i närheten av skarpa 
verktyg eftersom det kan skada produkten.

• Använd inte produkten i höga temperaturer eller utsätt inte 
produkten för värme eftersom det kan orsaka skador, explosioner 
eller brand.

• Håll produkten borta från husdjur eller små barn. Det kan skada 
produkten.

• På platser där trådlös kommunikation är förbjuden, exempelvis. 
sjukhus eller flygplan, stäng av strömmen och avstå från att använda 
produkten. På platser där trådlös kommunikation är förbjuden, kan 
elektromagnetiska vågor orsaka faror eller olyckor.

• Använd inte produkten nära farliga sprängämnen. När det är nära 
platser med risk för  explosion, stäng av strömmen och följ föreskrifter, 

instruktioner och skyltar i området.
• Vid användning av produkten, var säker på att följa de lagar avseende 

användning av kommunikationsutrustning under körning.
• Lägg inte produkten där den kan hindra förarens synfält och hantera 

inte produkten medan du kör. Det kan orsaka trafikolyckor.
• Montera produkten i hjälmen innan du kör, och kontrollera noggrant 

att produkten är ordentligt fastsatt. Demontering av produkten 
under körning kan orsaka skada på produkten eller olyckor.

• Om produkten är skadad, sluta omedelbart att använda produkten. 
Det kan orsaka skada, explosion eller brand.

Batteri
Denna produkt har ett fast monterat, ej utbytbart uppladdningsbart 
batteri. Därför, när produkten används, se till att följande instruktioner 
följs:

• Ta aldrig ur batteriet ur produkten, eftersom det kan skada produkten.
• Batteriets prestanda kan försämras över tid vid användning.
• Vid laddning av batteriet, se till att du använder en godkänd laddare 

tillhandahållen av tillverkaren. Användning av en icke godkänd 
laddare kan orsaka brand, explosion, läckage och andra faror och kan 
också minska batteriets livstid eller prestanda.
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• Alla USB-laddare från tredje part kan användas med Sena-produkter 
om laddaren är godkänd av antingen FCC, CE, IC eller annan lokalt 
godkänd myndighet som Sena accepterar.

• Använd inte andra cigarettladdare än den medföljande 
cigarettladdaren för att ladda headsetet.

• Förvara batteriet vid temperaturer mellan 15 ° C och 25 ° C. Högre 
eller lägre temperaturer kan minska kapaciteten och minska 
batterietslivslängd eller kan orsaka tillfällig driftstörning. Använd inte 
produkten i temperaturer under 0°C, eftersom det kan orsaka allvarlig 
minskning av batteriets prestanda.

• Om du utsätter batteriet för värme eller kastar batteriet i eld kan det 
explodera.

• Använd inte produkten med ett skadat batteri. Det kan explodera 
och/ eller orsaka olyckor.

• Använd aldrig en skadad laddare. Det kan orsaka explosion och/ eller 
orsaka olyckor.

• Batterilivslängden kan variera beroende på yttre förhållanden, på 
miljöfaktorer, på funktioner hos den produkt där batteriet används 
och på de enheter som används tillsammans med produkten

PRODUKTGARANTI OCH UNDANTAG
Begränsad garanti
SCHUBERTH garanterar produktens kvalitet enligt de tekniska 
specifikationer som beskrivs i handboken och på uppgifter om 
produktens garanti. Produktgarantin gäller endast  produkten. 
SCHUBERTH ansvarar inte för förluster, skador på människor, förlust 
eller skada på egendom, som kan bero på att produkten används 
otillbörligt utöver fel och brister som kan uppstå på grund av problem 
vid tillverkningen.
Garantiperiod
SCHUBERTH garanterar, inom en period av två år från inköpstillfället, 
utbyte av defekta delar eller brister på produkten som kan ha uppstått 
på grund av problem under tillverkning.
Uppsägning
Produktgarantin träder i kraft vid inköpsdagen. Produktgarantin för 
produkten utgår när garantiperioden löpt ut. I följande fall kommer 
dock garantin upphöra i förtid.

• IOm produkten har sålts eller överlåtits till tredje part.
• Om tillverkarens namn, serienummer, produktetikett eller andra 

märkningar har ändrats eller tagits bort.
• Om någon obehörig person har försökt demontera, reparera, eller 

ändra produkten. 
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Meddelande och upphävande
Genom att köpa och använda denna produkt avstår du rättigheten till 
eventuella krav på skadeståndsersättning. Läs och se till att du förstår 
medföljande villkor innan du använder produkten. Användning av 
denna produkt innebär samtycke till detta avtal och förverkande av 
rätten till eventuella ersättningar. Om du inte samtycker med alla delar 
av villkoren i detta avtal, returnera produkten mot återbetalning.

1. Du godkänner att du, dina efterkommande, fullmaktstagare, 
eller efterträdare inte kommer att väcka ersättningskrav, 
stämningsansökan, inlösen eller andra liknande anspråk  mot 
SCHUBERTH och Sena Technologies, Inc ("Sena") med avseende på 
varje enskilt tillfälle då svårighet, smärta, lidande, olägenhet, förlust, 
skada eller död uppstått för dig eller tredje part vid användning av 
denna produkt.

2. Du måste förstå och acceptera alla risker (inklusive de som uppstår 
på grund av ditt eller andras oavsiktliga beteende) som kan uppstå 
vid användande av denna produkt.

3. Du är ansvarig för att ditt medicinska tillstånd tillåter användning 
av produkten och att du är i ett tillräckligt bra fysiskt skick för 
att använda produkten eller någon enhet som kan användas 
tillsammans med produkten. Du måste se till att produkten inte 
begränsar dina förmågor och att du kan använda produkten på ett 

säkert sätt.
4. Du måste vara vuxen och måste kunna ta ansvar för användandet 

av produkten.
5. Du måste läsa och förstå följande varningar:

• SCHUBERTH och Sena tillsammans med anställda, chefer, 
partners, dotterbolag, representanter, agenter, samarbetsföretag, 
leverantörer och återförsäljare av SCHUBERTH och Sena 
(gemensamt kallat "företaget"), rekommenderar att du innan 
användning av produkten och liknande produkter av andra 
fabrikat, inklusive dess olika delar, tar reda på all relevant 
information och att du är förberedd avseende väder, trafiksituation 
och vägens beskaffenhet.

• När du använder produkten samtidigt som du använder något 
fordon eller utrustning som motorcyklar, skotrar, mopeder, ATV, 
eller fyrhjulingar (nedan kallade fordon), måste du iakkta 
försiktighet oavsett platsen för framförandet av fordonet.

• Användning av produkten på vägen kan orsaka risker för fraktur, 
allvarligt handikapp eller dödsfall.

• Risker som kan uppstå när du använder produkten och som kan 
bero på fel från tillverkaren, dess ombud eller tredje part vilka är 
involverade i tillverkningen.

• Risker som kan uppstå när du använder produkten kan vara 
oförutsägbara. Därför måste du ta fullt ansvar för skada eller 
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Garantiförpliktelser

Anledningar till begränsad garanti
Om du inte returnerar produkten efter köp , avstår du alla rättigheter till 
förpliktelser, förlust, fordringar och krav på ersättning för utgifter 
(inklusive advokatavgifter). Därför kommer SCHUBERTH inte vara 
ansvarig för fysisk skada, dödsfall eller förlust eller skada på 
transportmedel, ägodelar eller tillgångar som tillhör dig eller tredje 
part, som kan ha uppstått vid användning av produkten. Därför kommer 
SCHUBERTH inte vara ansvarig för någon väsentlig skada som inte är 
relaterad till produktens skick, miljö eller funktionsfel på produkten. 
Alla risker relaterade till användning av produkten härrör helt till 
användaren, oberoende om produkten används av den den 
ursprungliga köparen eller av tredje part. Användning av denna 
produkt kan bryta mot lokal eller nationell lagstiftning. Användaren ska 
vara medveten om att korrekt och säker användning av produkten är 
helt användarens ansvar.

förlust som orsakas av alla risker som kan uppstå när produkten 
används.

• Använd god bedömning när du använder produkten. använd inte 
produkten under påverkan av alkohol.

6. Du måste läsa och förstå alla villkor, varningar och lagliga rättigheter 
som är förknippade med användning av produkten. Användning 
av produkten innebär att villkoren accepteras och  upphäver dina 
rättigheter
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Svenska

Ansvarsbegränsning
I sin helhet , tillåtet enligt lag, exkluderar Schuberth för egen del och för 
dess leverantörer, ansvar oavsett om det baseras i kontrakt eller vid 
förseelse (inklusive försummelse), för olyckor, följder, indirekta, 
speciella, elller straffbara skador av något slag, eller för förlust av 
inkomst, resultat, verksamhet, information eller data, annan finansiell 
försäljning, från eller i förbindelse med försäljning, installation, 
underhåll, användning, prestanda, fel, eller avbrott på produkter, även 
om Schuberth eller dess auktoriserade återförsäljare har rådgivits om 
möjligheten för sådana skador, gränsar dess ansvar till att reparera, 
byta eller återbetala. Dessa undantag från ansvar för skador påverkas 
inte även om lösning tillhandahålls och ska inte påverka dess 
ursprungliga syfte. Schuberth eller den av Schuberth utsedda 
återförsäljarens totala ersättningsansvar för skada  får inte överstiga 
det pris som kunden betalat för produkten.

Ansvarsfriskrivning
Förutom skador som kan uppstå på grund av användningen av 
produkten, Ansvarar SCHUBERTH inte för skador på produkten som 
uppstår på grund av följande händelser.

• Om produkten missbrukas eller används för andra ändamål än vad 
produkten är avsett till.

• Om produkten är skadad på grund av att användaren inte följt 
instruktionerna i manualen.

• Om produkten är skadad på grund av att produkten lämnats 
obevakad eller har utsatts för annan olycka.

• Om produkten är skadad eftersom användaren använt delar eller 
programvara som inte tillhandahålls av tillverkaren.

• Om produkten är skadad eftersom användaren har demonterat, 
reparerat eller modifierat produkten på sådant sätt som inte beskrivs 
i manualen.

• Om produkten skadas av tredje part.
• Om produkten är skadad på grund av Force majeure (såsom brand, 

översvämning, jordbävning, storm, orkan eller annan naturkatastrof ).
• Om produktens yttre är skadat vid användning.
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Garantiservice
För att få tillgång till produktgarantiservice, skickar kunden den defekta 
produkten, på kundens bekostnad, till tillverkaren eller säljaren 
tillsammans med kvitto eller annan handling som visar inköpsdatum, 
certifikat för produktregistrering via webbplatsen samt annan relevant 
information. Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda produkten. För 
att få återbetalning eller ersättning måste produkten inklusive 
förpackningen som helhet returneras.

Kostnadsfri service
SCHUBERTH kommer att tillhandahålla kostnadsfri reparationsservice 
eller ersättning för produkten då produktfel uppstått inom ramen för 
gällande produktgaranti under gällande garantiperiod.
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