
דריך מקוצר זה אינו מהווה תחליף למדריך המלא ומתייחס רק למספר תכונות מ
 .cardo SHO-1-ופונקציות של ה

מדריך זה עשוי להיות שימושי כדי לבדוק כמה פונקציות בסיסיות ופקודות של  
ה-cardo SHO-1 בזמן שאתה בדרכים ואין לך גישה למדריך המלא.

מדריך מהיר זה ניתן להדפסה או לצפיה מצג הטלפון החכם או הטאבלט.

 1 | פונקציות כלליות

הפעלה / כיבוי
 לחץ על  למשך 2 שניות

• הפעלה: 3 הבהובים כחולים + צליל מתחזק
• כיבוי: 3 הבהובים אדומים + צליל נחלש

 לחץ על  או  כדי לכוון את עוצמת השמעשמע
לחץ במקביל על  ו      השתקת רמקולים

חיווי רמת טעינה

במצב המתנה, לחץ על  ו   למשך 5 שניות
• אור כחול: הסוללה טעונה במלואה

• אור סגול: הסוללה חצי טעונה
• אור אדום: הסוללה כמעט ריקה

במצב המתנה, לחץ על  למשך 2 שניות ועקוב אחרי כניסה לתפריט הגדרות
ההוראות הקוליות

במצב המתנה, לחץ במקביל על  ו  שמיעת שמך המוגדר

זיהוי מכשירים 
משוייכים

במצב המתנה, לחץ במקביל על  ו  למשך 2 
שניות

אם חברי ”1+8“ נמצאים בקירבתך אור סגול יידלק 
למשך 2 שניות

לחיצה כפולה על   התראה קבוצתית

הפעלת/ביטול הודעות 
לחץ על  ו  למשך 2 שניותמצב

 2 | פקודה קולית

“VOX” 1. במצב המתנה לחץ     או אמור בקול רם מילה כלשהיא להפעלת ה
2. אמור פקודה קולית מהטבלה הבאה:

אמור:פעולהמצב נוכחי:

 Standby / FM/A2DP/
AUX

שם החבר  שיחת אינטרקום ”1+8“*

B או A שיחת אינטרקום עם“Call Intercom”

מצב המתנה
 A2DP התחל“Music ON”

”Radio ON“הפעלת רדיו

FM

”Radio OFF“כיבוי רדיו

”Next station”מעבר לתחנה הבאה

”Previous station”מעבר לתחנה הקודמת

A2DP

”Next track”מעבר לשיר הבא

”Previous track”מעבר לשיר הקודם

”Music OFF“עצירת / השהיית מוסיקה

3 | תפריט הגדרות
במצב המתנה, לחץ על  למשך 2 שניות  כניסה לתפריט

לחץ על  למשך 2 שניות יציאה מהתפריט

 4 | נורית חיווי

אין אור ה- cardo SHO-1 מכובה

מצב המתנה - אין מקורות 
הבהוב כחול אחד כל 3 שניותשמע פעילים

מצב פעיל
שיחה פעילה / מוזיקה או מקור 

שמע פעילים
2 הבהובים כחולים כל 3 שניות

מצב המתנה - סוללה כמעט 
הבהוב אדום אחד כל 3 שניותריקה

מצב פעיל - סוללה כמעט 
2 הבהובים אדומים כל 3 שניותריקה

נורית סגולה קבועהUSB מחובר

נורית אדומה קבועה (על הסוללה)מצב טעינה

(VOX) 5 | חיבור קולי 

הגדר דרך התפריט הקולי או דרך ה-
Cardo Community

.VOX -אם אתה נתקל בקשיי הפעלת ה “HIGH“בחר ב
בחר ב“LOW“ אם הפעלת ה- VOX קלה מידי

VOX -רגישות ה
(ברירת מחדל: רגיל)

ניתן לשנות את תפקוד ה- VOX, ממצב פקודה קולית 
(ברירת מחדל) למצב שיחת אינטרקום באמצעות ה 

Cardo Community

בחירות מצב ביצוע של 
VOX -ה

במצב המתנה, לחץ במקביל על  ו  למשך 2 שניות
• מופעל: הבהוב אור כחול למשך 2 שניות
• מכובה: הבהוב אור אדום למשך 2 שניות

VOX -הפעלת/ביטול ה
(לשיחות אינטרקום / 
פקודות קוליות בלבד)

MP3 או נגן GPS 6 | שיוך ושימוש בטלפון סלולרי, מכשיר
במצב המתנה, לחץ על   למשך 5 שניות  Bluetooth 1 לשיוך ערוץ 

במצב המתנה, לחץ על    למשך 5 שניות Bluetooth 2 לשיוך ערוץ 

7 | שיחות טלפון סלולריות

לחץ על  או אמור בקול רם מילה כלשהי למענה על ידי התחל שיחה
VOX

הישאר בשקט למשך 15 שניות, או לחץ על  למשך 2 דחיית שיחה
שניות. 

™מדריך מקוצר

פקודת קול

אינטרקום
הפעלה/כיבוי

 
מוזיקה/נייד

הגברת שמע

החלשת שמע



7 | שיחות טלפון סלולריות
לחץ על סיים שיחה
חיוג קולי* 

(אם נתמך על ידי 
הטלפון)

לחץ  למשך 2 שניות ועקוב אחר ההוראות מהטלפון

לחץ   למשך 2 שניותחיוג חוזר*

לחץ על  3 פעמיםחיוג מהיר**

הגדר טלפון בברירת 
במצב של שיחה פעילה, לחץ  למשך 5 שניותמחדל*** 

שינוי בין טלפונים 
במצב המתנה, לחץ על  למשך 5 שניותבברירת מחדל ***

שיחת ועידה אינטרקום
הוספה/הסרה של 
ערוץ ”A“ לשיחת 

טלפון או ממנה
לחץ על  במהלך שיחת טלפון

הוספת/הסרה של 
ערוץ ”B“ לשיחת 

טלפון או ממנה
לחץ פעמיים על  במהלך שיחת טלפון

 * חיוג קולי וחיוג חוזר אינם אפשריים במהלך שיחות אינטרקום או שיחות סלולריות.

Cardo Community -כדי להשתמש בתכונת החיוג המהיר, תחילה הגדר את המספר דרך ה **

*** אם ברשותך שני טלפונים סלולריים המשויכים ישירות ל-cardo SHO-1 שלך, תצטרך להגדיר אחד 
מהם כברירת המחדל עבור שיחות יוצאות.

FM  ורדיו  A2DP 8 | שמיעת מוסיקה דרך 
A2DP במצב המתנה לחץ על  נגן מוסיקה

במצב המתנה לחץ פעמיים על הפעלת הרדיו

לחץ על  למשך 2 שניותהשהייה / עצירה

בהאזנה למוסיקה לחץ על הרצה קדימה / לתחנה הבאה

הרצה אחורה / לתחנה 
בהאזנה למוסיקה לחץ פעמיים על הקודמת*

RDS הפעלת/ביטול
בהאזנה לרדיו לחץ על  ו  למשך 2 שניות(ברירת המחדל - כבוי)

(MUSIC SHARING) שיתוף מוסיקה
(המשדרת) התחל/בטל 

את שיתוף המוסיקה 
שלך

במהלך שמיעת מוסיקה באמצעות A2DP, לחץ על  
או  למשך 2 שניות. 

(הקולטת) בטל את 
לחץ על  או  למשך 2 שניות. שיתוף המוסיקה 

 *בטלפונים סלולאריים מסוימים תצטרך לחזור על פעולה זו. 

9 |  אינטרקום
הערה: אם רכשת את ה- cardo SHO-1 DUO, המארז כולל 2 יחידות משוייכות מראש. 

שיוך

שיוך עם חבר
אינטרקום ”1+8“ 

Cardo Community-דרך ה •
• במצב המתנה לחץ על  למשך 5 שניות. 

נורית סגולה = הצלחה

שיוך עם ערוץ
  A אינטרקום

במצב המתנה לחץ על  למשך 5 שניות.
ערוץ ”A“ ישוייך אוטומטית.

שיוך עם ערוץ
 B אינטרקום

במצב המתנה לחץ  למשך 5 שניות, כאשר נורת החיווי 
תתחיל להבהב לחץ פעמיים על   

אינטרקום תלת 
כיווני

 “A” רוכב 1 משייך את היחידה שלו לרוכב 2 באמצעות ערוץ 
“B” רוכב 1 משייך את היחידה שלו לרוכב 3 באמצעות ערוץ 

אינטרקום ארבע 
כיווני

.“A” שייך את רוכב 1 למורכב 2 באמצעות ערוץ 

.“A” שייך את רוכב 3 למורכב 4 באמצעות ערוץ
.“B” שייך את מורכב 2 למורכב 4 באמצעות ערוץ

ביצוע שיחת אינטרקום ”1+8”
(VOX) קישור ידניקישור קולי

 אמור בקול רם מילה כלשהי לתוך 
. המיקרופון או לחץ על 

כאשר אתה שומע את צליל פקודת 
הקול, אמור את שם החבר ”1+8“ 

כגון ”ישרא ל ישרא ל י“

לחץ על  למשך 2 שניות. 
כשתשמע את שם חבר שתרצה להתקשר 
א ליו לחץ  או אמור מילה כלשהי בקול 

רם למיקרופון.
לבטל את הקראת שמות, לחץ על  

למשך 2 שניות.

B ו  A ביצוע שיחת אינטרקום עם ערוצי

(VOX) קישור ידניקישור קולי
אמור בקול רם מילה כלשהי לתוך 
המיקרופון. כאשר אתה שומע את 

צליל פקודת הקול, אמור:
”Call Intercom“ כדי להתחיל 

שיחת אינטרקום עם רוכב A ו/או 
רוכב B (אם שניהם נוכחים).

 VOX-שיחות אינטרקום באמצעות ה
רק עם A או B יסתיימו אוטומטית 

אחרי 30 שניות של שקט.

• ערוץ ”A“: לחץ על  
•  ערוץ ”B“: לחץ פעמיים על   

   לסיום לחץ על  
אם אתה נמצא בשיחת אינטרקום עם "A" או 

 ("B" או "A") תוכל להוסיף רוכב נוסף "B"
. רוכב נוסף  באמצעות לחיצה כפולה על 

יוכל להצטרף לשיחת האינטרקום באותו 
האופן.

 תלת כיווני

ארבע כיווני

התקשרות
1. וודא כי ארבע היחידות נמצאות במצב המתנה.

2.  מורכב 2 ילחץ פעמיים על  להתחיל שיחת אינטרקום עם מורכב 4.
יש לחכות עד שנשמע שמע בשתי יחידות.

3. רוכב 1 ילחץ על   להתחיל שיחת אינטרקום עם מורכב 2.
4. רוכב 3 ילחץ על  להתחיל שיחת אינטרקום עם מורכב 4.

(CTL) CLICK-TO-LINK 10 | אינטרקום
CTL התחל בקשה לשיחת
לחץ 3 פעמים על  (החיפוש נמשך עד 10 שניות)

  CTL סיום שיחת
CTL לחץ על  ביטול בקשה לשיחת

CTL לחץ על  או אמור קבלת שיחת :CTL בשמיעת צלצול של
VOX בקול רם מילה כלשהי למענה על ידי

CTL השאר בשקט עד דחיית שיחת :CTL בשמיעת צלצול של
שהצלצול יפסק או לחץ על  למשך 2 שניות.

    CTL הפעלת/ביטול
(ברירת המחדל - מופעל)

דרך ה-Cardo Community או דרך תפריט 
ההגדרות

11 | פתרון בעיות

אתחול
אם היחידה תפסיק להגיב, אפס אותה על ידי כיבוי והפעלה מחדש 

(לחץ על  למשך 2 שניות) 

שיוך מחדש
(מוחק את כל 

המכשירים 
המשויכים) 

1. במצב המתנה, לחץ על  למשך 5 שניות עד שהנורית 
מהבהבת באדום/כחול.

2. לחץ על  למשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת 5 פעמים 
בסגול.

 

 Cardo Systems, Inc תוכנו של מדריך זה, כולל טקסט, איורים וציורים שהינם הקניין הבלעדי של
(«החברה») ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. כל העתקה חלקית או מלאה, תרגום או הפצה, ללא אישור 

מראש ובכתב על ידי החברה הינם אסורים בהחלט. כל הזכויות שלא הוענקו בזאת במפורש, שמורות.

“A” ערוץ
“B” ערוץ
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