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הקדמה.1
ים.שללקסדותBluetooth®ב-והבידורהתקשורתמערכת,CardoמביתFREECOM 4ב-שבחרתתודה וענ אופנ

ותאתמתארזהמדריך ונ ן.השימושאופןואתFREECOM 4שלהתכ בה

ו יםאנ יתלךמאחל י ו ישובמידהמדהימהFREECOM 4חו ן,הערותאוהצעותשאלות,לךו צוראםנשמחכלשה ותי איתנ
.support@cardosystems.comבכתובתקשר

ןאם י י באריזה.המצורףההתקנהבמדריךכמתואראותוהתקןבקסדה,FREECOM 4מכשיראתהתקנתלאעד
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FREECOM 4ה-טעינת.2

ןהקפד ילפחותשעות4במשךFREECOM 4שלהסוללהאתלטעו ן.השימושלפנ הראשו

:FREECOM 4ה-אתלטעוןכדי

ציאתהמטעןאוהמחשבאתחברהמצורף,USBכבלבאמצעות.1 י .FREECOM 4ה-שלUSBל

ותרמהירההחשמלמרשתטעינה● ציאתדרךמטעינהי מחשב.שלUSBי
ורמתהמכשירטעינת● יג ו יב י.באופןהמכשירלכ אותו.הפעלהטעינה,במהלךבמכשירלהשתמשכדיאוטומט

י(ראה ו יב onהמכשירהפעלה/כ page 6.(

וריתהטעינה,במהלך ינ ו ו י ינתהח י הטעינה:מצבאתמצ

ורית● בטעינה-דולקתאדומהנ

ורית● יהאדומהנ הושלמההטעינה-כבו

5



מתחילים.3
FREECOM 4עםהיכרות3.1

המכשירהפעלה/כיבוי3.2

:FREECOM 4ה-אתלהפעילכדי

יהלמשךועלעללחץ● י ילמשמיעהרמקולאחת.שנ יתוהודעהמתגברצל וםקול '.FREECOM 4'של

וריתהסוללהמצביבכל פועל.FREECOM 4שה-לאשרכדיפעמים,שלושכחולבצבעמהבהבתהנ

:FREECOM 4ה-אתלכבותכדי

.ועלעלהקש●

וריתהסוללהמצביבכל יךFREECOM 4שה-לאשרכדיפעמים,שלושאדוםבצבעמהבהבתהנ י.בתהל ו יב הרמקולכ
ילמשמיע יתוהודעהנחלשצל להתראות'.קול '

ורםלמטעןהמכשירחיבור יג ו יב המכשיר.לכ

FREECOMלהפעלתשונותדרכים3.3 4

ותאתלהפעילאפשר ונ ותהתכ הבאות:מהדרכיםאחתבכלהשונ

צה● ןעללחי ובאולחצ יםשיל במכשיר.לחצנ

יתשימוש● י יקצ ידSmartSetבאפל י וך(לאחרבנ ידשי י למכשיר).הנ

ובקוליבתפריטשימוש● יעםבשיל ותפקודותעםאוהמכשירלחצנ י ותפקודותקולית).(הפעלהקול י מאפשרותקול
יFREECOM 4ב-להשתמש יםאתלהסירבל י ן.היד ו יד יאומלהלומרבאפשרותךמהכ התפריטכאשררםבקולביטו
יעהקולי יה,לפעולהמג ו FREECOMה-ואזהרצ ו.פעולהמבצע4 ישותאתלהתאיםגםתוכלז ותהפקודותרג י הקול

ן, ו ופ ותההגדרותקביעתראהלמיקר יתבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסי י יקצ SmartSetאפל on page 15

ותהשימוש ונ FREECOMה-בתכ וה4 ו ות,מל ורי יםבנ יל יתוכריזהצל FREECOMשלואירועיםמצביםבסעיףכמתוארקול
י-4 ו ו י ותח י ור onנ page 37.

ותרהמתאימותהדרכיםאוהדרךאתמתארזהמדריך ונה.כללהפעלתבי תכ

בסיסיותפונקציות3.4

הנוכחי:האודיומקורשלהקולעוצמתאתלהגבירכדי

.עלהקש●

ושמעהקשהבכל ילברמקולי ותררםצל צמתעדי ןהמרבית,הקוללעו י ו ילשתצ צמתבצל המרבית.הקולעו

6



הנוכחי:האודיומקורשלהקולעוצמתאתלהחלישכדי

.עלהקש●

ושמעהקשהבכל ילברמקולי ותרחלשצל צמתעדי ימלית,הקוללעו ןהמינ י ו ילשתצ צמתבצל ימלית.הקולעו המינ

פעיל:אודיומקורכאשרהמינימליתלעוצמהברמקולהקולעוצמתאתולהחלישלחלוטיןהמיקרופוןאתלהשתיקכדי

.ועלעלהקש●

ישמעברמקול ילי נחלש.צל

ית י וג ול AGC)Automaticטכנ Gain Control(וננת ו צמתאתמכ ולמהירותהסביבהלרעשיבהתאםברמקולהקולעו
ותכדיהרכיבה. ישותאתלשנ ותההגדרותקביעתראה,AGCרג יתבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסי י יקצ אפל

SmartSet on page 15.

BLUETOOTHלהתקניהמכשירשיוך3.5

יישFREECOM 4למכשיר צישנ ו יאללחיבורBluetoothער וBluetoothהתקנ יםכמ ידים,טלפונ י ינ יGPSהתקנ יקהונגנ מוז
BluetoothעםA2DP.

י ןFREECOM 4מכשיראתלחברכד יךיש,Bluetoothלהתק יהםלשי שלואירועיםמצבים(ראה'המתנה'במצבבינ
FREECOM י-4 ו ו י ותח י ור onנ page וך,לאחר).37 וח.שהםפעםבכלאוטומטיבאופןזהאתזהיזהוהמכשיריםהשי בטו

המכשירלחצניבאמצעותשיוך3.5.1

יךאתהאם צהCardoמכשירים,מספרמשי יךממלי ןאתלשי ידהטלפו י וסףהמכשירואת1לערוץהנ ן,GPS(כמוהנ נג
יקה, ןאומוז ו ידטלפ י וסף)נ וץנ .2לער

הנייד:לטלפוןBluetoothשל1ערוץאתלשייךכדי

ןBluetoothאתהפעל.1 ו יד.בטלפ י הנ

ות.5למשךעללחץ.2 י וריתשנ וכחול.אדוםבצבעיםמהבהבתהנ

ן.3 ו יד,בטלפ י יחפשהנ ן.השימושלהוראותבהתאםBluetoothהתקנ ו בטלפ

ות,מספרלאחר.4 י יםברשימתFREECOM 4אתתראהשנ ן.ההתקנ ו אותו.בחרבטלפ

ןתתבקשאם.5 י ןסיסמה,אוקודלהז אפסים).(ארבעה0000הז

ן.6 ו וךהצלחתאתמאשרהטלפ וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

אחר:BluetoothלהתקןBluetoothשל2ערוץאתלשייךכדי

ןBluetoothאתהפעל.1 ןבהתק ו ן(כג ו יד,טלפ י ן,GPSמכשירנ יקה).נג מוז

ות.5למשךעללחץ.2 י וריתשנ וכחול.אדוםבצבעיםמהבהבתהנ

יםהקש.3 ורית.עלפעמי ירוק.אדוםבצבעיםלהבהבתתחילהנ ו

יךאתהאם הבא.השלבאתלבצעהקפד,GPSמכשירמשי

יךאתהאם.4 ורית.עלהקש,GPSמכשירמשי ותר.לאטמהבהבתהנ י

יך,מנסהשאתהבמכשיר.5 יחפשלשי יBluetoothהתקנ המכשיר).שלההפעלההוראות(לפ

ות,מספרלאחר.6 י יםברשימתFREECOM 4אתתראהשנ אותו.בחרבמכשיר.ההתקנ

ןתתבקשאם.7 י ןסיסמה,אוקודלהז אפסים).(ארבעה0000הז

וךמאשרהמכשיר.8 צעשהשי וריתבהצלחהבו ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ
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וךאם● יםלאהשי המתנה.למצבאוטומטיבאופןחוזרהמכשירדקות,2בתוךמסתי

יכתאם● ישי יםשנ ידיםטלפונ י צועהמחדלכברירתמהםאחדהגדר,FREECOM 4ל-ישירותנ (ראהשיחותלבי
ןהגדרת ידטלפו י onהמחדלברירתנ page 22.(

יםכללא● ידיםהטלפונ י יםהנ יקהמשדריםBluetoothב-התומכ ןאםגם),Bluetooth)A2DPב-סטריאומוז הטלפו
ולל ונתכ ןתכ יקהנג ן.MP3מוז י י ןלמשתמשבמדריךע וסף.למידעבטלפו נ

יחיבורמאפשריםBluetoothב-התומכיםGPSה-מכשיריכללא● ולהתקנ י ן.Bluetoothאוד י י למשתמשבמדריךע
וסף.למידעGPSב- נ

השיוך:תהליךאתלבטלכדי

ות.2למשךעללחץ● י וריתשנ ירוק.אדוםאווכחולאדוםבצבעיםלהבהבתפסיקהנ ו

:Bluetoothב-המכשיריםשיוכיכלאתלאפסכדי

ות.5למשךועלעללחץ● י שנ

וריתהסוללה,מצביבכל ול,בצבעפעמיםחמשלאטמהבהבתהנ וך.איפוסלאישורסג השי

יםכלאיפוס וכ ישלהשי וכיםכלאתגםמאפסBluetoothהתקנ .Bluetoothאינטרקוםשלהשי

קוליתפריטבאמצעותשיוך3.5.2

קולי:תפריטבאמצעותהתקניםעםFREECOM 4שללשיוך

.ועלעלהקש.1

יעהקוליהתפריטכאשר.2 ותמג ונ ותבפקודותהשתמשאועלהקשמתקדמות'ל'תכ י .קול

יעהקוליהתפריטכאשר.3 יה,לאפשרותמג ו ותבפקודותהשתמשאועלהקשהרצ י .קול

י● וכיםכלאתלאפסכד וך'איפוסהתפריטבאפשרותבחר,Bluetoothשלהשי ידיםשי י '.GPSו-נ

BLUETOOTHאינטרקוםשיוך3.6

י יךיש,Bluetoothאינטרקוםעםאחרלמכשירהמכשיראתלחברכד ןלשי י וך,לאחרהמכשירים.ב מזהיםהמכשיריםהשי
וחשהםפעםבכלאוטומטיבאופןזהאתזה יה(קובטו יק"מ1.2עדשלבמרחקראי ו ואיתל השטח).בתו

וך● יףערוץשי יךמכשירכלמחל יםמשו החדש.המכשיראתבמקומוושומרזהבערוץקי

FREECOMרכשתאם● 4 MultiSet,וללתהחבילה יכ יכיםמכשיריםשנ .Aבערוץלתקשורתהמוגדריםמראשהמשו

●FREECOM 4דגמימרביתעםלשימושמתאיםCardoאינטרקוםלשיחותBluetooth.,וסף ל-גםמתאיםהואבנ
Schuberth SRC-System™.וח ןלקצרמוגבלאחריםדגמיםעםהאינטרקוםתקשורתטו י וחיםמב שלהטו

המכשירים.
וךעללפרטים FREECOMב-ושימוששי ראהאחרות,Cardoיחידותעם4

www.cardosystems.com/freecomcompatibility.

כיווניות-4ו-כיווניות-BLUETOOTH3אינטרקוםשיחות3.6.1

וסף ו-Bluetoothאינטרקוםלשיחותבנ ותד י ונ ו י ילות,כ -Bluetooth3אינטרקוםלשיחותFREECOM 4ב-להשתמשאפשררג
ות י ונ ו י ות-4ו-כ י ונ ו י .CardoשלושאינםCardoשלבמכשיריםכ FREECOM 4אינטרקוםתקשורתמאפשרBluetooth-ו ד
ית ונ ו י יהבקוק"מ1.2עדשלבמרחקיםרוכבים/מורכבים4אורוכבים3עדעבורמלאהכ יראי ו י(תל וא השטח).בתו
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ית,-Bluetooth3אינטרקוםבשיחת ונ ו י ימחובראתהכ יך.רקמחובררוכביםמאותםאחדוכלרוכבים/מורכביםלשנ אל
יאחדכלאללהתקשרבאפשרותך רוכב/מורכבעםBluetoothאינטרקוםבשיחתכבראתהאםהרוכבים/מורכבים.משנ

ומחובריםהרוכבים/מורכביםשלושתכלאחד.עודלהוסיףתוכלאחד, ית.-Bluetooth3אינטרקוםבשיחתעכשי ונ ו י כ

ית-4אינטרקוםבשיחת ונ ו י יהרוכבשלך,למורכבמחובראתהכ ו,למורכבהואאףמחוברהשנ מחובריםוהמורכביםשל
יהם. ו,המורכבאלמתקשררוכבכלבינ מחובריםהרוכביםארבעתכלהאחר.המורכבאלמתקשרמהמורכביםואחדשל
ו ית.-Bluetooth4אינטרקוםבשיחתעכשי ונ ו י כ

Cardoצה ית-3ועידהשיחתשבמהלךממלי ונ ו י ית-4אוכ ונ ו י ורוכבים,Bluetoothבאינטרקוםכ לשיחתיתחבר
וכדיבלבדאחתאינטרקום וכל ןלהמשיךשי י ןלהאז ידלטלפו י .GPSב-ולהוראותהנ

והשמעתבאמצעות י ית-Bluetooth3אינטרקוםבשיחתלהשתתףאפשרבמקביל,אוד ונ ו י ית-4אוכ ונ ו י להאזנהבמקבילכ
ו י צמת.FMלרד יללאנשארתBluetoothאינטרקוםשלהקולעו ו ושינ י ןFMורד צמתברקעמתנג מוחלשת.קולבעו

צועעללמידע צועראה,Bluetoothאינטרקוםשיחותבי Bluetoothאינטרקוםשיחותוקבלתבי on page 25

CARDOשלאחריםלמכשיריםBLUETOOTHאינטרקוםשיוך3.6.2

המכשיר:לחצניבאמצעותCardoלמכשירישלךהמכשירשללשיוך

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

ות.5למשךעללחץשלך,במכשיר.2 י וריתשנ אדום.בצבעמהבהבתהנ

ונךBluetoothאינטרקוםערוץאתבחר.3 יך:שברצ לשי

ן-Aערוץ● י ורךא המחדל).ברירת(ערוץפעולהלבצעצ

יםהקש-Bערוץ● ורית.עלפעמי כחול.בצבעמהבהבתהנ

ורית.עלפעמיםשלושהקש-Cערוץ● ול.בצבעמהבהבתהנ סג

וךמצבהפעל,Cardoשלאחרבמכשיר.4 ןBluetoothאינטרקוםשי י י בכתובתCardoשלבמכשירלמשתמשבמדריך(ע
cardosystems.com/product-manuals/.(
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וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.5 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וך,תהליךאתלבטלכד ות.2למשךעללחץהשי י וריתשנ להבהב.תפסיקהנ

וךאם● יםלאהשי המתנה.למצבאוטומטיבאופןחוזרהמכשירדקות,2בתוךמסתי

י● וכיםכלאתלאפסכד וךבמצבBluetoothאינטרקוםשלהשי :Bluetoothאינטרקוםשי

ות.2למשךועלעללחץ● י וריתשנ ול,בצבעפעמים5לאטמהבהבתהנ איפוסאתלאשרכדיסג

וך. השי

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותCardoלמכשיריFREECOM 4שללשיוך

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

יתאתפתח.1 י יקצ .עלוהקשSmartSetאפל

.Bluetoothעלהקש.2

והוסףעלהקש,רוכביםמתוך.3 י(א ו ונךאםשינ ותברצ וךיעדאתלשנ יהערוץעבורהערוץ)שלהשי ו ופעלהרצ
המסך.עללתפריטיםבהתאם

ןBluetoothאינטרקוםמצבהפעל,Cardoשלהאחרבמכשיר.4 י י בכתובתCardoשלבמכשירלמשתמשבמדריך(ע
cardosystems.com/product-manuals/.(

וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.5 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וכיםכלאתלאפסכד .הכלמחקעלהקש,Bluetoothאינטרקוםשלהשי

קולי:תפריטבאמצעותCardoלמכשיריFREECOM 4שללשיוך

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

.ועלעלהקש.2

יעהקוליהתפריטכאשר.3 ותמג ונ ותבפקודותהשתמשאועלהקשמתקדמות'ל'תכ י .קול

יעהקוליהתפריטכאשר.4 יהלאפשרותמג ו וךהרצ וך',Aאינטרקום('שי ו,'Bאינטרקום'שי וךא הקש),'Cאינטרקום'שי
ותבפקודותהשתמשאועל י .קול

וךמצבהפעל,Cardoשלאחרבמכשיר.5 ןBluetoothאינטרקוםשי י י בכתובתCardoשלבמכשירלמשתמשבמדריך(ע
cardosystems.com/product-manuals/.(

וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.6 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וכיםכלאתלאפסכד וך'איפוסהתפריטבאפשרותבחר,Bluetoothאינטרקוםשלהשי צישי ו אינטרקום'.ער

CARDOשלשאינםמכשיריםעםBLUETOOTHאינטרקוםשיוך3.6.3

Cardo GatewayלמכשירימאפשרCardoב-להתחברBluetoothשלשאינםלמכשיריםCardo.

המכשיר:לחצניבאמצעותCardoשלשאינםמכשיריםעםFREECOM 4שללשיוך

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

ות.5למשךעללחץשלך,במכשיר.2 י וריתשנ אדום.בצבעמהבהבתהנ

ונךBluetoothאינטרקוםערוץאתבחר.3 יך:שברצ לשי

ן-Aערוץ● י ורךא המחדל).ברירת(ערוץפעולהלבצעצ
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יםהקש-Bערוץ● ורית.עלפעמי כחול.בצבעמהבהבתהנ

ורית.עלפעמיםשלושהקש-Cערוץ● ול.בצבעמהבהבתהנ סג

Cardoאתלהפעילכדיעלהקש.4 gateway.ורית וכחול.אדוםבצבעיםמהבהבתהנ

ובמכשיר.5 וךמצבהפעל,Cardoשלשאינ ידBluetoothשי י ןנ י י ובמכשירלמשתמשבמדריך(ע ).Cardoשלשאינ

וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.6 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וך,תהליךאתלבטלכד ות.2למשךעללחץהשי י וריתשנ להבהב.תפסיקהנ

וךאם● יםלאהשי המתנה.למצבאוטומטיבאופןחוזרהמכשירדקות,2בתוךמסתי

י● וכיםכלאתלאפסכד וךבמצבBluetoothאינטרקוםשלהשי :Bluetoothאינטרקוםשי

ות.2למשךועלעללחץ● י וריתשנ ול,בצבעפעמים5לאטמהבהבתהנ איפוסאתלאשרכדיסג

וך. השי

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותCardoשלשאינםלמכשיריםFREECOM 4שללשיוך

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

יתאתפתח.2 י יקצ .עלוהקשSmartSetאפל

.Bluetoothעלהקש.3

והוסףעלהקש,רוכביםמתוך.4 י(א ו ונךאםשינ ותברצ וךיעדאתלשנ יהערוץעבורהערוץ)שלהשי ו ופעלהרצ
המסך.עללתפריטיםבהתאם

ובמכשיר.5 וךמצבהפעל,Cardoשלשאינ ידBluetoothשי י ןנ י י ובמכשירלמשתמשבמדריך(ע ).Cardoשלשאינ

וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.6 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וכיםכלאתלאפסכד .הכלמחקעלהקש,Bluetoothאינטרקוםשלהשי

קולי:תפריטבאמצעותCardoשלשאינםלמכשיריםFREECOM 4שללשיוך

ים,בתפריטיםשימושבעת● י וךקול .Bבערוץאוטומטיבאופןמתבצעהמכשירשי

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

.ועלעלהקש.2

יעהקוליהתפריטכאשר.3 ותמג ונ ות.בפקודותהשתמשאועלהקשמתקדמות'ל'תכ י קול

יעהקוליהתפריטכאשר.4 וךמג Cardoל'שי Gateway'ותבפקודותהשתמשאועלהקש י .קול

ובמכשיר.5 וךמצבהפעל,Cardoשלשאינ ידBluetoothשי י ןנ י י ובמכשירלמשתמשבמדריך(ע ).Cardoשלשאינ

וךהצלחתאתמאשרהמכשיר.6 וריתהשי ולבצבעמהבהבתוהנ ות.2למשךסג י שנ

י● וכיםכלאתלאפסכד וך'איפוסהתפריטבאפשרותבחר,Bluetoothאינטרקוםשלהשי צישי ו אינטרקום'.ער
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הרכיבהלפני.4
הבאות:מהדרכיםבאחתזאתלעשותתוכלמהמכשיר.מרביתלהנאהFREECOM 4שלההגדרותאתאישיתהתאם

ית● י יקצ iOSב-SmartSetאפל / Androidשלההגדרותקביעת(ראהFREECOM 4יתבאמצעות י יקצ SmartSetאפל on
page 15.(

●Cardo Community-בWindows / Mac-ימוםדרישות ®Windows-מינ 7 / Mac OS X שלההגדרותקביעת(ראה10.8
FREECOM 4באמצעותCardo Community on page 19.(

י● המכשיר.לחצנ

המכשיר.להגדרתקוליתפריט●

Cardoצה יהמכשירהגדרותאתאישיתלהתאיםממלי הרכיבה.תחילתלפנ

ברירתערךפריט
SmartSetאפליקצייתתיאורמחדל

)iOS/Android(
Cardo

Community
להגדרותקוליתפריט

AGCרגישות
(כבוי/נמוכה/בינונית/גבוהה)

לוגייתבינונית AGCטכנו
באופןמכווננת

אתאוטומטי
לעוצמת הקו
ל בהתאםברמקו
הסביבהלרעשי

למהירות ו
לדוגמה,הרכיבה.
רגישותבמצב
כה', יידרשו'נמו

חזקיםרקערעשי
לגרוםכדייותר

עוצמתלהגברת
ל ל.הקו ברמקו

üüü

אודיועדיפות
)A2DPאינטרקום/

Bluetooth(

אינטרקום
Bluetooth

עדוף מקורתי
המושמעהאודיו

לים. שיחתברמקו
אינהאינטרקום

עה מפרי
אולמוזיקה,

להיפך.

üüü

עוצמתאתקובערלוונטילאברקעאודיועוצמת
ל האודיושלהקו

כאשרברקע
השמעתמופעלת
לאודיו במקבי
השמעת(ראה
לאודיו במקבי

(הפעלה/השבתה)
להלן).

üûû

BluetoothFREECOMל-ידידותישם השםאתמגדיר4
בטלפוןשמוצג

שיוךבעת
ובאפליקציית
SmartSet.

üüû
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ברירתערךפריט
SmartSetאפליקצייתתיאורמחדל

)iOS/Android(
Cardo

Community
להגדרותקוליתפריט

Click-to-Linkהגדרות
(הפעלה/השבתה)

נוחהדרךהפעלה
שיחותלהתחלת

אינטרקום
אחד-ספונטניות

עםאחדעל-
כב מורכב/רו

המשתמשסמוך
שלבמכשיר

Cardo,צורךללא
ביןבשיוך

המכשירים.

üüü

הקושחהשדרוגהורדת
ן האחרו

עדכוניאתהורדרלוונטילא
כנה התו

בכלהעדכניים
שיוצאתפעם
חדשהגרסה
עת(ראה קבי

ההגדרות
שלהבסיסיות

FREECOM 4
Cardoבאמצעות

Community on
page 19.(

ûüû

ביפן,אתהאםשלךהאזורלפיFMתדריתחום
ןבחר אחרת,.יפ
.העולםכלבחר

üüû

ההודעותשפתשלךהאזורלפישפה
ליות הקו
והתפריטים

ליים (ראההקו
כריזה לית"" קו

בהמשך).

לבחורכדי
שאינהשפה

עליךבאזורך,
לה לשנותתחי
הגדרתאת

דרךהאזור
Cardo
Community.

üüü

שיוךבוצעאם1ניידניידיםעדיפות
טלפוניםשנישל

למכשיר,ניידים
להגדירעליך

מהםאחד
ברירתכטלפון
לשיחותהמחדל

יוצאות.

üûû
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ברירתערךפריט
SmartSetאפליקצייתתיאורמחדל

)iOS/Android(
Cardo

Community
להגדרותקוליתפריט

במקבילאודיוהשמעת
(הפעלה/השבתה)

עאפשרהפעלה שנילשמו
בו-אודיומקורות

לדוגמה,זמנית.
עאפשר לשמו
GPSמה-הוראות
האזנהבמהלך

למוזיקה.

ייתכנו
בעתהגבלות

שימוש
iOSבמכשירי

מסוימים.

üüü

RDS(הפעלה/השבתה)מערכתהשבתהRDS
)Radio Data

System(
לרדיומאפשרת
ון באופןלהתכו
לתדראוטומטי

שלביותרהחזק
FMרדיותחנת
אםשומע,שאתה
יותרנחלשהאות

מדי.

üüü

שלמראשהגדרהריקמהירלחיוגמספריםהגדרת
טלפוןמספרי
אוטומטי.לחיוג

üû

FMרדיותחנות6הגדרת
מראשהנקבעות

FMרדיותחנות107.5
עות מראש.הקבו

üüû

קוליתכריזה
(הפעלה/השבתה)

ליותהודעותהפעלה קו
אותךמיידעות

לאיזהאומיעם
אתהמכשיר

מחובר.

üüü

)VOX(קוליותפקודות
(הפעלה/השבתה)

מאפשרותהפעלה
ליתהפעלה קו
תכונותשל

בלימסוימות
אתלהסיר

ן.הידיים מהכידו

üüü

קוליותפקודותרגישות
)VOX(

(נמוכה/בינונית/גבוהה)

רגישותהתאמתבינונית
המיקרופון

ליתלהפעלה קו
רכיבה.במהלך
בסביבהלדוגמה,
רקערעשעם

הגדרתחזק,
הפקודותרגישות
ליות כה'הקו ל'נמו
חזק.דיבורתחייב

üüü
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י וע צ ותופקודותAGCבי י יםקול יםמשתנ י ו וללהסביבה,בתנאיותל הסביבה.ורעשיהקסדהסוגהרכיבה,מהירותכ
ועים,לשיפור צ ןעלהרוחהשפעתאתצמצםהבי ופו ירתידיעלהמיקר ןסג יםמג ן.גדולבספוגושימושהפנ ו ופ למיקר

SMARTSETאפליקצייתבאמצעותFREECOM 4שלההגדרותקביעת4.1

ןבאמצעותFREECOM 4אתלהגדיראפשר ידהטלפו י יתהתקנתידיעלהנ י יקצ מ-להורידאפשראותה,SmartSetאפל
Google Play Storeו Appleא App Store.

ימוםדרישות יתעבורההפעלהלמערכתהמינ י יקצ ן:SmartSetאפל ה

●Android: ומעלה4.0

●iOS: ומעלה8

SMARTSETאפליקצייתבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסיותההגדרותקביעת4.1.1

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותFREECOM 4שלההגדרותלקביעת

יךשהמכשירודא.1 ןמשו ידלטלפו י יתמותקנתשבוהנ י יקצ .SmartSetאפל

יתאתפתח.2 י יקצ :עלוהקשSmartSetאפל

צג.3 הבא.המסךמו

:FREECOM 4ה-הגדרותאתלקבועכדיהמתאיםבתפריטהשתמש.4

ות-● ונ :FREECOM 4תכ
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תיאור/אפשרויותקבוצה
.מכשירשםשנה●שליהמכשיר

.שפההגדר●שפה
הפעל/השבת●קוליתכריזה
.קוליותפקודותהפעל/השבת●קוליותפקודות

ית(נמוכה,קוליותפקודותרגישותהגדר● ונ ינ גבוהה).אוב
AGC●הפעל/השבתAGC.

ית(נמוכה,AGCרגישותהגדר● ונ ינ גבוהה).אוב
.Click-to-linkהפעל/השבת●תכונות

ןאינטרקוםהפעל/השבת● .לטלפו
.במקבילאודיוהשמעתהפעל/השבת●

וA2DP/IC)A2DPעדיפותהגדר● ).אינטרקוםא
ן).אוהעולם(כלFMתדריתחוםאזורהגדר● יפ

ן.שלהמחדלברירתלהגדרותהמכשיראתמאפס●היצרןלהגדרותאיפוס צר הי

יהול-● ומורכבים/רוכבים.מכשיריםנ

צמתקביעת-● ומקורכלשלהקולעו י ןאוד ו יד,(טלפ י יקה,אינטרקום,נ השמעתכריזה,,FMמוז
ו י במקביל).אוד

ימידע-● יתשלוהעדפותכלל י יקצ .SmartSetאפל

.משוב,Cardoשלתמיכהלדוא"ל,נפוצותשאלות-●

FMרדיוהגדרת4.1.2

FREECOM 4ולל וכ י ותששעםמובנהFMרד RDS)Radioומערכתמראשקבועותתחנ Data System,(בסעיפיםכמתואר
הבאים.

FMתדריתחוםקביעת4.1.2.1

ן,העולם.כלשלFMלתדרימחדלכברירתמוגדרFMתדריתחום ורךישביפ ותצ .FMתדריתחוםאתלשנ

:FMתדריתחוםאתלהגדירכדי

יתאתפתח.1 י יקצ :עלוהקשSmartSetאפל

.עלהקש.2
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ול,תכונותמתוך.3 והעולםכלעלוהקשFMתדריתחוםאזוראלגל ייפןעלא הצורך.לפ

FMרדיושלידניתהגדרה4.1.2.2

יתלהגדיראפשר ותאתידנ ותחנ י והגדרת(ראהאוטומטיתסריקהבאמצעותאותןלהגדיראוהקבועותFMרד י עםFMרד
ן ו ונ ו onאוטומטיכ page 18.(

הקבועות:FMרדיותחנותששאתידניתלהגדירכדי

.FMעלהקשהבית,במסך.1

יההקבועההתחנהעללחץ.2 ו הבא:המסךלהצגתעדהרצ
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ן.3 יהFMתחנתשלהתדראתהז ו 'אישור'.עלוהקשהרצ

י.4 .מחקעלהקשקבועה,תחנהלמחוקכד

ן● י ותחנתאתלמחוקאפשרותא י .1הקבועההרד
ות,סריקתבמהלך● ותעלמדלגתהסריקהתחנ ותחנ י ו.קבועותרד ותסריקתשנמחק באופןמתקדמתהתחנ

וסף,למידעהמוגדרת.הבאההקבועהלתחנהאוטומטי והאזנהראהנ י FMלרד on page 30.

אוטומטיכוונוןעםFMרדיוהגדרת4.1.2.3

ותאתלהגדיראפשר ותחנ י צאתאוטומטית,סריקהבאמצעותFREECOM 4ב-מראשהקבועותFMרד ותהמו FMתחנ
ית.אותןושומרת זמנ

אוטומטי:כוונוןבאמצעותהקבועותFMרדיותחנותששאתזמניתלהגדירכדי

.FMעלהקשהבית,במסך.1

ות.עללחץ.2 יתמוגדרותהקבועותהתחנ ותזמנ ותר.החזקהאותעםFMלתחנ בי

SMARTSETאפליקצייתבאמצעותFMרדיושלRDSקביעת4.1.2.4

ומאפשרתRDSמערכת י ןלרד ו ו ותרהחזקלתדראוטומטיבאופןלהתכ ותחנתשלבי י נחלשהאותאםשומע,שאתהFMרד
ותר י.י מד

:RDSלהפעיל/להשביתכדי

.FMעלהקשהבית,במסך.1
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מופעל/מושבת.RDS.עלהקש.2

CARDOבאמצעותFREECOM 4שלההגדרותקביעת4.2 COMMUNITY

CardoוהפעלתהמצורףUSBכבלבאמצעותלמחשבהמכשירחיבורידיעלFREECOM 4מכשירהגדרותאתלקבועתוכל
UpdaterלאתרמחוברהמחשבכאשרCardo Community.

ימוםדרישות Cardoעבורההפעלהלמערכתהמינ Updater:ן ה

●Windows® 7

●Mac OS X 10.8

CARDOהתקנת4.2.1 UPDATERשלךבמחשב

Cardoאתלהתקיןכדי Updaterשלך:במחשב

והיכנס.הירשם,http://cardosystems.com/cardo-community/אלעבור.1

Cardoאתהורד.2 Updaterבמחשב.התוכנהאתוהתקןהמצורףמהקישור

CARDOבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסיותההגדרותקביעת4.2.2 COMMUNITY

CardoבאמצעותFREECOM 4שלההגדרותאתלקבועכדי Community:

Cardoאתהפעל.1 Updater.

ציאתהמכשיראתחברהמצורף,USBכבלבאמצעות.2 י המחשב.שלUSBל

ואם.3 צגהמכשיר,אתמחבראתהשבההראשונההפעםז ו .הגדרותעללחץ.שליהפרופילעריכתמסךי

צג.4 ו ןי ו :כלליותהגדרותהחל
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ותאתקבע.5 י ו ותהאפשר י ו ונהלכלהרצ ןתכ י י ורפיםבהסבריםוע כהנחיה.המצ

ןכדיהמסךעללהוראותבהתאםפעלחדשה,קושחהגרסתזמינהאם FREECOMאתלעדכ ותלהגדרות4 י ותר.העדכנ בי

CARDOבאמצעותFREECOM 4שלההגדרותקביעת4.2.3 COMMUNITY

CardoבאמצעותהקבועותFMרדיותחנותששאתלהגדירכדי Community:

ול.1 עותFMרדיותחנותלסעיףלמטהגל .קבו

:FMתדריתחוםב.2

ן,אתהאם● .יפןבחרביפ

.העולםכלבחראחרת,●

ונךהקבועהבתחנה.3 .עללחץלערוך,שברצ

ן.4 יהFMתחנתשלהתדראתהז ו .Enterעלוהקשהרצ

ימינהשמאלההכחוליםבחציםלהשתמשגםתוכל ןכדיהתדריםסקלתעלו המתוכנת.התדראתלעדכ

י.5 .עללחץקבועה,תחנהלמחוקכד

ן י ותחנתאתלמחוקאפשרותא י .1הקבועההרד

FREECOMהגדרת4.3 להגדרהקוליתפריטבאמצעות4

ובלהגדרההקוליהתפריטבאמצעותFREECOM 4אתלהגדיראפשר יעםבשיל פקודותבאמצעותאוהמכשירלחצנ
ות י .קול

FREECOMאתלהגדירכדי להגדרה:קוליתפריטבאמצעות4

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

ות2למשךועלעללחץ.2 י .שנ

יעהקוליהתפריטכאשר.3 יהלאפשרותמג ו עדיפות('שפה',הרצ ו' י כריזה',A2DPאוד ',AGC'',Click-to-Link'קולית','
'RDS,'ישות ות',פקודות'רג י ות','פקודותקול י והשמעתקול י בפקודותהשתמשאועלהקשבמקביל'),אוד

ות י יקול לבחור.כד

במקבילאודיובהשמעתשימוש4.4

והשמעתעם י ןשיחתבמהלךGPSהוראותלשמועאפשרבמקביל,אוד ידטלפו י ו,Bluetoothאינטרקוםשיחתאובנ בזמןא
ולמקורותהאזנה י יקהכמואחרים,אוד ואומוז י .FMרד
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ו יתכנ ותי ימים.iOSבמכשירישימושבעתהגבל מסו

FREECOM 4ומקורותאתמגדיר י יםהאוד ותהשונ יתלהי צמתבחז י)ללאנשארתהקול(עו ו צמתברקעאושינ קול(עו
הבאה:בטבלהכמתוארמופחתת)

ן FMרדיומוזיקה2אינטרקום1אינטרקום1/2GPSניידטלפו

ית יתחז חז
ית ית1חז 1חז

ית יתחז חז
רקעחזית
ית רקעחז

ית רקעחז
רקעחזית
ית ית2,3חז רקע2,3חז

4חזית

5חזית

ןלשיחתאינטרקוםשיחתתוסיףאם1 ידטלפו י ירתנ צ י צמתועידה,שיחתל ישלהקולעו ומקורותשנ י זהה.תהיההאוד
ו-אינטרקוםשיחותשתיתבצעאם2 יתב צירתזמנ י צמתבאינטרקום,ועידהשיחתל ישלהקולעו ומקורותשנ י תהיההאוד

זהה.
ו-אינטרקוםשיחותשתיתבצעאם3 יתב צירתזמנ י ןאתלשמועתוכללאבאינטרקום,ועידהשיחתל ידהטלפו י ה-אוהנ

GPS.

יקהתשמיעאם4 צמתבלבד,מוז יקהשלהקולעו תוחלש.לאהמוז
ותשמיעאם5 י צמתבלבד,FMרד ושלהקולעו י תוחלש.לאFMרד

ימים,במקרים והשמעתמסו י יהבמקבילאוד ןהמחובריםהמכשיריםשלמגבלותבגללכהלכהלפעולשלאעשו (נג
יקה וטתוכנתאומוז ו י וסף,למידע).GPSנ ןנ י י צותשאלותבע onנפו page 34.

Cardoצה ית-3ועידהשיחתשבמהלךממלי ונ ו י ית-4אוכ ונ ו י לשיחתהמחוברהרוכב,Bluetoothבאינטרקוםכ
ןבלבדאחתאינטרקום י ןלשיחותיאז ידבטלפו י .GPSב-ולהוראותהנ

ן י יקהבשיתוףלהשתמשאפשרותא והשמעתבמהלךרוכביםעםמוז י במקביל.אוד

במקביל:אודיוהשמעתלהגדירכדי

ית● י יקצ ותההגדרותקביעתראה-SmartSetאפל יתבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסי י יקצ SmartSetאפל on page
15.

●Cardo Community-ותההגדרותקביעתראה CardoבאמצעותFREECOM 4שלהבסיסי Community on page 19.

אודיומקורתיעדוף4.5

והשמעתאם י FREECOMמושבתת,במקבילאוד ומקורותאתמנהל4 י לתיעדוףבהתאםברמקוליםשומעשאתההאוד
ו.מקור י האוד
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אודיומקורעדיפות
יותרגבוההעדיפות

↑

כהעדיפות יותרנמו

ן GPSממכשירהוראותנייד,טלפו
1מוזיקהאו)Click-to-Link(אינטרקום

2)Click-to-Link(אינטרקוםאומוזיקה

ו FMרדי

ותיעדוףכאשר1 י ןלאינטרקום,מוגדרהאוד ותלשמועאפשרותאי יתהנחי י יקצ וטמאפל ו י ונ ןSMSהודעותא ו מהטלפ
אינטרקום.שיחתבמהלך

ותיעדוףכאשר2 י יקה),A2DPל-מוגדרהאוד יקההאזנהבמהלךמושבתהאינטרקום(מוז סמוךרוכב).A2DP(דרךלמוז
ילישמעהאינטרקוםדרךהמתקשר ןתפוסצל י י ן.שאינךהמצ י זמ

ןזהה,תיעדוףרמתישהאינטרקוםמצבילכל● ופרעולאאינטרקוםשיחותלכ אחרת.אינטרקוםשיחתידיעלי
ןזהה,תיעדוףברמתמוגדרותClick-to-LinkושיחותBluetoothאינטרקוםשיחות● לאClick-to-Linkשיחותלכ

ולהיפך.,Bluetoothאינטרקוםלשיחותיפריעו

יךהמכשיראם ימשו יםלשנ ידיםטלפונ י ןהגדרת(ראהנ ידטלפו י onהמחדלברירתנ page יקה),22 תשותףהמוז
ן ידמהטלפו י ןהנ ו יקה.להשמעתששימשהאחר מוז

ושיתוףבעת י יקהשיתוף(ראהFMרד ומוז י onורד page ולמהרוכביםאחדכל),32 יףיכ ואינטרקוםתחנהלהחל
)Click-to-Link.(

המחדלברירתניידטלפוןהגדרת4.6

צעאם וךבו ישלשי יםשנ ידיםטלפונ י יךלמכשיר,נ ןמהםאחדלהגדירעל צאות.לשיחותהמחדלברירתכטלפו ו י

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותהמחדלברירתטלפוןאתלהגדירכדי

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

יתאתפתח.2 י יקצ :עלוהקשSmartSetאפל

.עלהקש.3

עדוףעלהקש.4 ןעבורתי ידטלפו י המחדל.ברירתנ

המכשיר:באמצעותהמחדלברירתטלפוןאתלהגדירכדי

יד,שיחהבמהלך● י ות.5למשךעללחץבנ י שנ
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SMARTSETאפליקצייתבאמצעותהסוללהמצבבדיקת4.7

הניידבטלפוןהסוללהמצב

יתאתהתקנתאם י יקצ ןSmartSetאפל ו יד,בטלפ י יהנ ו ו צגהמכשירשלהסוללהחי יתבפינהמו שלהתחתונההימנ
ית י יקצ ן,SmartSetאפל ההודעות.בשורתוכ

ורדתFREECOM 4שלהסוללהטעינתרמתאם חלשה.שהסוללהכךעלהמתריעהקוליתהודעהתושמע%,20ל-י
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בדרכים.5
ומענהחיוג-טלפוןשיחות5.1

ןלהשתמשתוכל ידבטלפו י ילהנ וםכדיכרג יז ןשיחותל ותטלפו ןכאשרלשיחותולענ יךהטלפו FREECOMל-משו 4.

בטלפוןחיוג5.1.1

ן י וםאפשרותא יז ןשיחותל ידשיחהבמהלךטלפו י ית-Bluetooth3אינטרקוםשיחתאובנ ונ ו י ית-4אוכ ונ ו י .כ

המכשיר:לחצניבאמצעותטלפוןשיחתליזוםכדי

וגבאמצעות● יהחי ןשלהקול ידהטלפו י .ועלעלהקש–הנ

וג● וגשלהמחדלברירתלמספרלחי .עלפעמיםשלושלחץ–המהירהחי

וג● ןלמספרחוזרלחי ו יגהאחר ות2למשךעללחץ–שחו י .שנ

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותטלפוןשיחתליזוםכדי

ית● י יקצ ןעלהקש,SmartSetבאפל הבאות:מהפעולותאחתבצעואזטלפו

וגעלהקש● .חוזרחי

וגעלהקש● .קוליחי

הקולי:התפריטבאמצעותטלפוןשיחתליזוםכדי

וריתהמתנהבמצבשהמכשירודא.1 לאט).מהבהבת(הנ

.ועלעלהקש.2

יעהקוליהתפריטכאשר.3 יהלפעולהמג ו וגהרצ י',('חי ול וגק וגאוחוזר''חי השתמשאועלהקשמהיר'),'חי

ותבפקודות י .קול

טלפוןלשיחותמענה5.1.2

המכשיר:לחצניבאמצעותטלפוןלשיחתלענותכדי

.אועלהקש●

:קוליותפקודותבאמצעותטלפוןלשיחתלענותכדי

רם.בקולמלהאמור●

טלפוןשיחותדחיית5.1.3

המכשיר:לחצניבאמצעותטלפוןשיחתלדחותכדי

ות.2למשךעללחץ● י שנ

:קוליותפקודותבאמצעותטלפוןשיחתלדחותכדי

ות.30במשךשקטעלשמור● י שנ

טלפוןשיחותסיום5.1.4

המכשיר:לחצניבאמצעותטלפוןשיחתלסייםכדי

.עלהקש●
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:SmartSetאפליקצייתבאמצעותטלפוןשיחתלסייםכדי

ןעלהקשהבית,במסך.1 .טלפו

.שיחהסייםעללחץ.2

שלך.למכשירהמשויכיםניידיםטלפוניםבשנישיחותשתיביןמעבר5.1.5

FREECOM 4ןלעבורמאפשר י ישיחותשתיב יםבשנ ידיםטלפונ י יהםכאשרנ יכיםשנ שלך.למכשירמשו

המכשיר:לחצניבאמצעותניידיםטלפוניםבשנישיחותשתיביןלעבורכדי

יםהקש● .עלפעמי

השנייהלשיחהומעברהנוכחיתהשיחהניתוק5.1.6

באמצעותשלך,למכשירמשויכיםניידיםטלפוניםשניכאשרהשניבטלפוןלשיחהולעבורהנוכחיתהשיחהאתלנתקכדי
המכשיר:לחצני

.עלהקש●

BLUETOOTHאינטרקוםשיחותוקבלתביצוע5.2

י● יך,Bluetoothאינטרקוםשיחותולקבללבצעכד יךתחילהעל ןלשי י יב וךראה,Bluetoothהתקנ אינטרקוםשי
Bluetooth on page 8.

ית-3ועידהשיחתבמהלך● ונ ו י ית-4אוכ ונ ו י יאם,Bluetoothבאינטרקוםכ צישנ ו יםBluetoothער כברהזמינ
ולארוכביםבשימוש, וכל ןשיחותלקבלי .GPSהוראותאוטלפו

כיווניתדו-BLUETOOTHאינטרקוםשיחתביצוע5.2.1

הבאות:מהפעולותאחתבצערוכב/מורכב,עםBluetoothאינטרקוםשיחתלהתחילכדי

יבאמצעות● :המכשירלחצנ

י● .עלהקש,Aבערוץשיחהלהתחילכד

י● יםהקש,Bבערוץשיחהלהתחילכד .עלפעמי

י● .עלפעמיםשלושהקש,Cבערוץשיחהלהתחילכד

ות.בפקודותשימוש● י וAבערוץהמורכב/הרוכבעםBluetoothאינטרקוםשיחתמתחילהקול .Bא

ציםאם ותפקודותמחוברים,Bו-Aערו י ית.-Bluetooth3אינטרקוםשיחתפותחותקול ונ ו י כ

יתבאמצעות● י יקצ יהערוץאתבחר,אינטרקוםבמסך:SmartSetאפל ו וB,A(הרצ .)Cא

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ותבפקודותהשתמשאועלהקשאינטרקום'ל'שיחתמג י .קול
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הבאות:מהפעולותאחתבצע,Bluetoothאינטרקוםשיחתלסייםכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

י● .עלהקש,Aערוץאתלנתקכד

י● יםהקש,Bערוץאתלנתקכד .עלפעמי

י● .עלפעמיםשלושהקש,Cערוץאתלנתקכד

יתבאמצעות● י יקצ יהערוץאתבחר,אינטרקוםבמסך:SmartSetאפל ו יתוקהרצ .לנ

ותפקודותבאמצעותBluetoothאינטרקוםשיחתיזמתאם י ות30למשךשקטעלותשמורקול י השיחהלפחות,שנ
ים. תסתי

כיווניות-4ו-כיווניות-BLUETOOTH3אינטרקוםשיחות5.2.2

וגעלהמלצות ות-Bluetooth3אינטרקוםלשיחותבנ י ונ ו י ות-4ו-כ י ונ ו י וךכ ןושי י אינטרקוםשיחותלצורךמכשיריםב
Bluetooth,וךראה Bluetoothאינטרקוםשי on page 8.

הבאות:מהפעולותאחתבצעכיוונית,-Bluetooth3אינטרקוםשיחתלהתחילכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

י● יםועידהשיחתלהתחילכד צ ו ות.2למשךעללחץ,Bו-Aבער י שנ

י● וםכד יז וAבערוץשיחהל .עלהקשלשיחה,Aערוץאתלהוסיףא

י● וםכד יז וBבערוץשיחהל יםהקשלשיחה,Bערוץאתלהוסיףא .עלפעמי

י● וםכד יז וCבערוץשיחהל .עלפעמיםשלושהקשלשיחה,Cערוץאתלהוסיףא

ות.בפקודותשימוש● י ציםBluetoothאינטרקוםשיחתמתחילהקול צע(אםA+Bבערו וךבו והרוכבים/מורכביםשי
וח).נמצאים בטו

יתבאמצעות● י יקצ ציםבחר,אינטרקוםבמסך:SmartSetאפל .A+Bערו

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ות.בפקודותהשתמשאועלהקשאינטרקום'ל'שיחתמג י קול
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הבאות:מהפעולותאחתבצעכיוונית,-Bluetooth4אינטרקוםשיחתלהתחילכדי

Cardoצה וךתצורתעלממלי ות:-Bluetooth4אינטרקוםלשיחותהבאההשי י ונ ו י כ

יך2מורכב● .Bבערוץ4ולמורכב,Aבערוץ1לרוכבמשו

יך4מורכב● .Bבערוץ2ולמורכב,Aבערוץ3לרוכבמשו

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

a.וחץ2מורכב ות.2למשךעלל י ית-Bluetooth3אינטרקוםשיחתמתחילהשנ ונ ו י .4ומורכב1רוכבעםכ

b.וסף3מורכב.עלמקיש4מורכב ימת.Bluetoothאינטרקוםלשיחתמתו המתקי

יתבאמצעות● י יקצ :SmartSetאפל

a.ציםבוחר2מורכב,אינטרקוםבמסך ו ית-Bluetooth3אינטרקוםשיחתמתחילה.A+Bער ונ ו י 1רוכבעםכ
.4ומורכב

b.ערוץבוחר4מורכב,אינטרקוםבמסךA.וסף3מורכב ימת.Bluetoothאינטרקוםלשיחתמתו המתקי

הבאות:מהפעולותאחתבצע,Bluetoothאינטרקוםשיחתלסייםכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

י● .עלהקש,Aרוכבאתלנתקכד

י● יםהקש,Bרוכבאתלנתקכד .עלפעמי

י● .עלפעמיםשלושהקש,Cרוכבאתלנתקכד

י● ורכד ות.2למשךעללחץהפעילים,Bluetoothאינטרקוםחיבוריכלאתלסג י שנ

ותפקודותבאמצעותBluetoothאינטרקוםשיחתיזמתאם● י ות30למשךשקטעלשמור:קול י שיחהכללפחות.שנ
ותק.פעילה תנ

BLUETOOTHאינטרקוםשיחותקבלת5.2.3

יךמכשיראם● מיד.מתחילההשיחה,Bluetoothאינטרקוםדרךמתקשראחרמשו

י● יכים,שאינםממכשיריםBluetoothאינטרקוםשיחותלקבלכד Click-to-Linkשיחותראהמשו on page 28.

להמתנהBLUETOOTHבנייד/באינטרקוםועידהשיחתהעברת5.2.4

ימתועידהשיחתלהמתנהלהעביראפשר ןהמתקי ידשיחהבי י ןבנ י .יחיד)(בערוץBluetoothאינטרקוםשיחתלב
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בנייד:הנוכחיתלשיחהBluetoothאינטרקוםשיחתלהוסיףכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

י● .עלהקש,Aרוכבאתלשיחהלהוסיףכד

י● יםהקש,Bרוכבאתלשיחהלהוסיףכד .עלפעמי

י● .עלפעמיםשלושהקש,Cרוכבאתלשיחהלהוסיףכד

יתבאמצעות● י יקצ יהערוץאתבחר,אינטרקוםבמסך:SmartSetאפל ו וB,A(הרצ .)Cא

הבאות:מהפעולותאחתבצעבנייד,משיחהBluetoothאינטרקוםשיחתלנתקכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

י● .עלהקש,Aרוכבאתלנתקכד

י● יםהקש,Bרוכבאתלנתקכד .עלפעמי

י● .עלפעמיםשלושהקש,Cרוכבאתלנתקכד

יתבאמצעות● י יקצ הפעיל.הערוץאתנתק,אינטרקוםבמסך:SmartSetאפל

יתוקלאחר יד.השיחהאתלהמשיךתוכלBluetoothאינטרקוםשיחתנ י השיחהאתתחילהתנתקאםדומה,באופןבנ
יד, י .Bluetoothבאינטרקוםהשיחהאתלהמשיךתוכלבנ

BLUETOOTHאינטרקוםשלתפוסצליל5.2.5

יל וםמנסהאתהכאשרנשמעתפוסצל יז ים:האחר/הרוכבשהמורכבבשעהBluetoothאינטרקוםשיחתל מקי

ןשיחת● טלפו

ציםעםBluetoothאינטרקוםשיחת● Bו-Aערו

Click-to-Linkשיחת●

CLICK-TO-LINKשיחות5.2.6

Click-to-Linkוה וחהדרךמהו ותאינטרקוםשיחותלהתחלתנ י צורךללאסמוך,מורכב/רוכבעםאחדעל-אחד-ספונטנ
וך ןבשי המכשירים.בי

יהשלךהבאהClick-to-Linkשיחתסמוכים,אחריםCardoמשתמשיישנםאם● מהם.אחדלכלבאקראילהתחברעשו

י● י(ראהClick-to-Linkאתהשבתנכנסות,Click-to-Linkשיחותלחסוםכד יבהלפנ onהרכ page 12.(

:SmartSetאפליקצייתבאמצעותClick-to-Linkשיחתליזוםכדי

יתאתפתח.1 י יקצ .אינטרקוםעלוהקשSmartSetאפל

.Click-to-Linkעלהקש.2

המכשיר:לחצניבאמצעותClick-to-Linkשיחתלסייםכדי

.עלהקש●

המכשיר:לחצניבאמצעותClick-to-Linkשיחתלקבלכדי

.עלהקש●
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המכשיר:לחצניבאמצעותClick-to-Linkשיחתלדחותכדי

ות.2למשךעללחץ● י שנ

:קוליותפקודותבאמצעותClick-to-Linkשיחתלקבלכדי

רם.בקולמלהאמור●

ולרדיולמוזיקההאזנה5.3

למוזיקההאזנה5.3.1

הבאות:מהפעולותאחתבצעהמשויך,מהמכשירמוזיקהניגוןלהתחילכדי

יבאמצעות● .עלהקשהמכשיר:לחצנ

יתבאמצעות● י יקצ .מוזיקהעלהקש:SmartSetאפל

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר יקהמג ותבפקודותהשתמשאועלהקשפועלת'ל'מוז י .קול

הבאות:מהפעולותאחתבצעמוזיקה,ניגוןלהפסיקכדי

יבאמצעות● ות.2למשךעלהקשהמכשיר:לחצנ י שנ

יתבאמצעות● י יקצ .עלהקש,מוזיקהבמסך:SmartSetאפל

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר יקהמג יה'ל'מוז ותבפקודותהשתמשאועלהקשכבו י .קול

הבאות:מהפעולותאחתבצעמוזיקה),ניגון(במהלךהבאהלרצועהלדלגכדי

יבאמצעות● .עלהקשהמכשיר:לחצנ

יתבאמצעות● י יקצ .עלהקש,מוזיקהבמסך:SmartSetאפל

הבאות:מהפעולותאחתבצעמוזיקה),ניגון(במהלךהקודמתלרצועהלדלגכדי

יבאמצעות● יםהקשהמכשיר:לחצנ .עלפעמי

יתבאמצעות● י יקצ .עלהקש,מוזיקהבמסך:SmartSetאפל

הבאות:מהפעולותאחתבצעהרצויה,הרצועהאתלהשמיעואזמוזיקה)ניגון(במהלךקדימהרצועותלסרוקכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

a.ותמספרמשמיעהקדימהסריקה.ועלעלהקש י רצועה.כלשלשנ

b.ונךרצועהשומעאתהכאשר ן,שברצ ות.בפקודותהשתמשאועלהקשלנג י קול

יתבאמצעות● י יקצ :SmartSetאפל

a.ותמספרמשמיעהקדימהסריקה.עלהקש,מוזיקהסרוקמתוך,מוזיקהבמסך י רצועה.כלשלשנ

b.ונךרצועהשומעאתהכאשר ן,שברצ .עלהקש,מוזיקהסרוקמתוך,מוזיקהבמסךלנג
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י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ועותל'סרוקמג ותבפקודותהשתמשאועלהקשלמעלה'רצ י .קול

c.ונךרצועהשומעאתהכאשר ן,שברצ ות.בפקודותהשתמשאועלהקשלנג י קול

הרצויה:הרצועהאתלהשמיעואזמוזיקה)ניגון(במהלךלאחוררצועותלסרוקכדי

יתבאמצעות● י יקצ :SmartSetאפל

a.ותמספרמשמיעהלאחורסריקה.עלהקש,מוזיקהסרוקמתוך,מוזיקהבמסך י רצועה.כלשלשנ

b.ונךרצועהשומעאתהכאשר ן,שברצ .עלהקש,מוזיקהסרוקמתוך,מוזיקהבמסךלנג

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ועותל'סרוקמג עלהקשלמטה'רצ

c.ונךרצועהשומעאתהכאשר ן,שברצ ות.בפקודותהשתמשאועלהקשלנג י קול

מוזיקהמקורותהחלפת5.3.1.1

צעאם וךבו ישי ומקורותלשנ י יקהשלאוד ובמקורישתמשFREECOM 4ה-),A2DP(מוז י ןהאוד ו והאחר הושמעהשממנ
יקה. מוז

האחר:האודיולמקורלהחליףכדי

יקההשמעתאתהפסק.1 ן)A2DP(המוז וכחימההתק יקההאזנה(ראההנ onלמוז page 29.(

יקההשמע.2 ן)A2DP(מוז יקההאזנה(ראההאחרמההתק onלמוז page 29.(

FREECOM 4וכר ןההתקןאתאוטומטיבאופןז ו והאחר יקה.הושמעהשממנ מוז

FMלרדיוהאזנה5.3.2

הבאות:מהפעולותאחתבצע,FMרדיולהפעילכדי

ומפעילאתהכאשר י יתההתחנהמושמעת,FMרד יביתשבההאחרונהבפעםפעילהשהי ו.אתכ י הרד

יבאמצעות● יםהקשהמכשיר:לחצנ .עלפעמי

יתבאמצעות● י יקצ יעלהקש,FMבמסך:SmartSetאפל כיבו .הפעלה/

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ומג י ותבפקודותהשתמשאועלהקשפועל'ל'רד י .קול

הבאות:מהפעולותאחתבצעהרדיו,אתלכבותכדי

יבאמצעות● ות.2למשךעלהקשהמכשיר:לחצנ י שנ

יתבאמצעות● י יקצ י.לחצןעלהקש,FMבמסך:SmartSetאפל ו יב הפעלה/כ

י:התפריטבאמצעות● ול הק
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a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ומג י י'ל'רד ו ותבפקודותהשתמשאועלהקשכב י .קול

אחרת:קבועהתחנהלהשמיעכדי

יבאמצעות● הבאות:מהפעולותאחתבצעהמכשיר,לחצנ

הבאההקבועהלתחנהעלהקש●

יםהקש● הקודמתהקבועהלתחנהעלפעמי

יתבאמצעות● י יקצ יה.הקבועההתחנהעלהקש,FMבמסך:SmartSetאפל ו הרצ

הבאה:הזמינההתחנהאתלחפשכדי

יתבאמצעות● י יקצ הבאות:מהפעולותאחתבצע,FMבמסך:SmartSetאפל

.עלהקש●

.עלהקש●

הרצויה:התחנהאתולבחורזמינותתחנותלאתרתדרים,לסרוקכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

a.ו.ועלעלהקש י ות.מספרלמשךמאתרשהואתחנהכלמשמיעFMרד י שנ

b.ונךתחנהשומעאתהכאשר ותבפקודותהשתמשאועלהקשלבחור,שברצ י .קול

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ותל'סרוקמג ותבפקודותהשתמשאועלהקשלמעלה'תחנ י .קול

הפעילה:הקבועהבתחנהשנסרקהתחנהלשמורכדי

יבאמצעות● ות20בתוךעלהקשהמכשיר:לחצנ י הסריקה.מעצירתשנ

וחותלהגדירכדי ותכלאתבנ Cardoמתוךהקבועותהתחנ Community,שלההגדרותקביעתראהFREECOM 4
Cardoבאמצעות Community on page 20.

י וחותלהגדירכד ותכלאתבנ יתבאמצעותהקבועותהתחנ י יקצ יתהגדרהראה,SmartSetאפל ושלידנ י FMרד on
page 17.

אוטומטיכוונוןבאמצעותחדשותקבועותFMרדיותחנותשלזמניתשמירה

ימת ןלהשתמשאפשרותקי ו ונ ו יבאופןולשמוראוטומטיבכ ותזמנ ותחנ י ותחדשותFMרד יתהשמירההקבועות.בתחנ זמנ
ותאתלשחזרואפשר ותהקבועותהתחנ י ציםאםהמקור בכך.רו

אוטומטי):(כוונוןקבועותתחנותבמקוםחדשותתחנותזמניתלשמורכדי

יבאמצעות● ות.5למשךעלהקשהמכשיר:לחצנ י שנ

יתבאמצעות● י יקצ .עלהקש,FMבמסך:SmartSetאפל

י:התפריטבאמצעות● ול הק
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a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ות6ל'סרוקמג י'באופןתחנ ותבפקודותהשתמשאועלהקשאוטומט י .קול

אוטומטי):כוונון(לאחרהמקוריותהקבועותהתחנותאתלשחזרכדי

יבאמצעות● שוב.אותוהפעלואזהמכשיראתכבההמכשיר:לחצנ

ורדיומוזיקהשיתוף5.3.3

יקהלשתףתוכל ומוז י יקהשיתוף.אחררוכבאומורכבעםFMורד ותרמתאיםמוז וביםי ורוכב/מורכב,שללשיל ואיל
ו י ועדFMרד וביםגםמי רוכב/רוכב.שללשיל

יקהלשתףאפשר● ומוז י בלבד.אחדמורכב/רוכבעםורד

יקה.שיתוףבעתמושבתותBluetoothאינטרקוםשיחות● מוז

ושיתוף● י .BluetoothאינטרקוםשיחתאוטומטיבאופןפותחFMרד

יקה,שיתוףבמהלך● ןמוז .Bluetoothבאינטרקוםלהשתמשאפשרותאי

צעאם● וךבו ישלשי יםשנ ידיםטלפונ י יקהלמכשיר,נ ןתשותףהמוז ידמהטלפו י ןהנ ו להשמעתששימשהאחר
יקה. מוז

ושיתוףבעת● י ולמהמורכבים/רוכביםאחדכל,FMרד יףיכ נשארתBluetoothאינטרקוםשיחתעודכלתחנהלהחל
פתוחה.

ום● ושיתוףבסי י ופתוחהנשארתBluetoothאינטרקוםשיחת,FMרד י ןמוסיףFMורד יבלתיבאופןלהתנג ו תל
המורכב/הרוכב.שלמהמכשיריםאחדבכל

ום● יקה,שיתוףבסי יקהמוז ןממשיכההמוז בלבד.שלךבמכשירלהתנג

הבאות:מהפעולותאחתבצעשיתוף,להתחיל/להפסיקכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

a.שמכשירודאFREECOM 4וריתהמתנהבמצב לאט).מהבהבת(הנ

b.יקהלהשמיעהתחל והפעלאומוז י .FMרד

c.ות2למשךעללחץ י .מחדל)(כברירתAבערוץשיתוףלהתחילכדישנ

י יקהלשתףכד ואומוז י ציםרד ו אחרים:בער

יקהלהשמיעהתחל.1 והפעלאומוז י .FMרד

יבערוץBluetoothאינטרקוםשיחתהתחל.2 ו וB,A(הרצ ).Cא

ות.2למשךעללחץ.3 י שנ

d.י ות.2למשךעללחץהשיתוף,אתלהפסיקכד י שנ

יתבאמצעות● י יקצ :SmartSetאפל

a.שמכשירודאFREECOM 4וריתהמתנהבמצב לאט).מהבהבת(הנ

b.יקהלהשמיעהתחל והפעלאומוז י .FMרד

c.ןבחר ות:2בי י ו אפשר

.עלהקש,מוזיקהבמסך●
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ו א

.עלהקש,FMבמסך●

d.יקה מחדל).(כברירתAבערוץמשותפתהמוז

יקהלשתףכדי ואומוז י ציםרד ו אחרים:בער

יקהלהשמיעהתחל.1 והפעלאומוז י .FMרד

יבערוץBluetoothאינטרקוםשיחתהתחל.2 ו וB,A(הרצ ).Cא

ןבחר.3 ות:2בי י ו אפשר

עלהקש,מוזיקהבמסך●

או

.עלהקש,FMבמסך●

d.י לשתף:להפסיקכד

.עלהקש,מוזיקהבמסך●

ו א

.עלהקש,FMבמסך●

י● בלבד):A(בערוץקוליבתפריטלהשתמשכד

a.שמכשירודאFREECOM 4וריתהמתנהבמצב לאט).מהבהבת(הנ

b.יקהלהשמיעהתחל והפעלאומוז י .FMרד

c.ועלעלהקש.

d.נאמר:הקוליבתפריטכאשר

יקה',שיתוף'התחל● ותבפקודותהשתמשאועלהקשמוז י .קול

ו א

ו',שיתוף'התחל● י ותבפקודותהשתמשאועלהקשרד י .קול

e.י הבאות:מהפעולותאחתבצעשיתוף,להפסיקכד

ו● י ימת.Bluetoothאינטרקוםשיחת.עלהקש-FMרד מסתי

ו● י וFMרד יקהא ות.2למשךעלהקש-מוז י ושותףאםשנ י נשארתBluetoothהאינטרקוםשיחת,FMרד

פעילה.
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בעיותפתרון.6
אתחול6.1

וFREECOM 4אם ינ יב,א הבאות:מהדרכיםבאחתאותואפסמג

י● ו יב י(ראהמחדשהפעלהואזכ ו יב onהמכשירהפעלה/כ page 6.(

ציאתהמטעןאוהמחשבאתחברהמצורף,USBכבלבאמצעות● י ות.30למשךFREECOM 4ה-שלUSBל י שנ

שיוךאיפוס6.2

ואפשרות יםהמכשיריםכלאתמוחקתז יכים.וההתקנ המשו

שיוך:לאיפוס

ות.5למשךועלעללחץ● י שנ

היצרןלהגדרותאיפוס6.3

ואפשרות יםהמכשיריםכלאתמוחקתז יםוההתקנ יכ התצורה.הגדרותכלואתהמשו

הבאות:מהפעולותאחתבצעהמכשיר,באמצעותהיצרןלהגדרותלאפסכדי

יבאמצעות● המכשיר:לחצנ

a.שה-ודאFREECOM 4שלואירועיםמצבים(ראההמתנהבמצבFREECOM י-4 ו ו י ותח י ור onנ page 37.(

b.ו-לחץ יתב ות5למשך++עלזמנ י שנ

יתבאמצעות● י יקצ :SmartSetאפל

a.שה-ודאFREECOM 4שלואירועיםמצבים(ראההמתנהבמצבFREECOM י-4 ו ו י ותח י ור onנ page 37.(

b.יתאתפתח י יקצ .עלוהקשSmartSetאפל

c.הגדרותעלהקש.

d.יצרןלהגדרותאפסעלהקש.

י:התפריטבאמצעות● ול הק

a.ועלעלהקש.

b.יעהקוליהתפריטכאשר ותל'תפריטמג ונ ותבפקודותהשתמשאועלהקשמתקדמות'תכ י .קול

c.יעהקוליהתפריטכאשר ן'להגדרותל'איפוסמג צר ותבפקודותהשתמשאועלהקשהי י .קול

נפוצותשאלות6.4

וספותתשובות ותנ י צותלבע .www.cardosystems.com/faqsבכתובתלמצואאפשרנפו
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תמיכה.7
וסף:למידע נ

:www.cardosystems.com

*support@cardosystems.com

ינ"ל:/1-800-488-0363וקנדה:ארה"ב( +49ב 89 450 36819

ימסחרחברות ונ ותרב-אלקטר ירותואתרילאומי ותמכ ורמורשיםאינםבאינטרנטפומבי צרילמכ ורכישותCardoמו
ותך.הןאלהמאתרים י ותלקבלכדיבאחר י יךלקוחות,שירותאואחר יגעל ותלהצ י ונ ותחשב י ימקור Cardoמסוכנ
מורשים.

צרים ובאומו ןשי בלבד.בארה"בשירותיקבלואמריקהמצפו
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מונחיםמילון.8
תיאורמונח/קיצור

A2DPAdvanced Audio Distribution Profile-A2DP(למוזיקה ל( להשמעתפרוטוקו
.Bluetoothגביעלמוזיקה

לוגייתAGCרגישות AGC)Automaticטכנו Gain Control(עוצמתאתאוטומטיבאופןמכווננת
ל להקו למהירותהסביבהלרעשיבהתאםברמקו הרכיבה.ו

Click-to-Link®כבעםאחדעל-אחד-ספונטניותאינטרקוםשיחותלהתחלתנוחהדרך מורכב/רו
המכשירים.ביןבשיוךצורךללא,Cardoשלבמכשירהמשתמשסמוך

IC(אינטרקום).אינטרקום

ליותהודעותשפתשפה עותפריטיםקו ליבסיו .קו

RDSמערכתRDS)Radio Data System(וןלרדיומאפשרת אוטומטיבאופןלהתכו
מדי.יותרנחלשהאותאםשומע,שאתהFMרדיותחנתשלביותרהחזקלתדר

ליתהפעלהקוליותפקודות עלקו לביטויאומלהידי( להסירבלימסוימותתכונותשלרם)בקו
.מהכידוןהידייםאת

ליתלהפעלההמיקרופוןרגישותהתאמת)VOX(קוליותפקודותרגישות הרכיבה.במהלךקו

.FREECOM 4מכשירמכשיר

ן ןהתק מוזיקה.נגןאוGPSנייד,טלפו
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APPENDIX A.שלואירועיםמצביםFREECOM נוריותחיווי-4
FREECOM 4וללמצבכלמצבים.במספרפועל צתכ ותקבו ונ ותתכ משמיעFREECOM 4כאשרלדוגמה,לשימושך.הזמינ

יקה, יקה','השמעתמצבזהומוז ותמוז ונ ותוהתכ והפעיל ותיהי ונ יקה,להפעלתהקשורותתכ וגכמומוז יל לרצועהד
הבאה.אוהקודמת

ונהמפעילאתהבומקרהכל FREECOMו-תכ יב,4 יחשבמג יקההפעלתלדוגמה,כ"אירוע".י "אירוע".היאמוז

ות ורי ינ ו ו י ותהח ינ י וכחיהמצבאתמצ FREECOMשלהנ יבעת.4 ו קוליתכריזההודעותגםנשמעותואירועיםמצביםשינ
במכשיר.

יאתמפרטתהבאההטבלה ו ו ותחי י ור יםולאירועיםלמצביםהנ הסוללה.מצבלפישונ

עאומצבסוללהמצבמהבהבתנורית אירו
לשניות2למשךכחולה כב●רגי מחוברBרו

ליותלפקודותהאפשרותהפעלת● קו

לפעמים)3(מהרכחולה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

מופעלהמכשיר●

ל,מהירה)(חזרהמהרכחולה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

כבעםאינטרקוםשיוך● Bרו

לשניות)3כל(חזרהלאטכחולה המתנה●רגי

לשניות)3כלאיטית(חזרהפעמייםלאטכחולה נייד)אואינטרקום(נכנסת/יוצאתשיחה●רגי
ו● לאודי ,GPS,A2DP,FMאינטרקום,(פעי

תכונות/הגדרות)תפריט

לכבויהכבויה רגי
ללה חלשהסו

כבויה●

למהירה)(חזרהמהרסגולה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

כבעםאינטרקוםשיוך● Cרו

לשניות2למשךסגולה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

בהצלחהבוצעהניידשיוך●
ן● מחוברניידטלפו

כב● מחוברCרו
בהצלחה/מחוברבוצעGPSשיוך●

לפעמים)5(לאטסגולה רגי
ללה חלשהסו

שיוךאיפוס●

להסגולה/אדומה לקתואדומהלאטפעמייםסגו נייד)אואינטרקום(נכנסת/יוצאתשיחה●טעינהדו
ו● לאודי ,GPS,A2DP,FMאינטרקום,(פעי

תכונות/הגדרות)תפריט

להסגולה/אדומה המתנה●טעינה(חזרה)לאטואדומהסגו

ללהשניות)3כלאיטית(חזרהפעמייםלאטאדומה נייד)אואינטרקום(נכנסת/יוצאתשיחה●חלשהסו
ו● לאודי ,GPS,A2DP,FMאינטרקום,(פעי

תכונות/הגדרות)תפריט

ללהשניות)3כלאיטית(חזרהמהראדומה המתנה●חלשהסו

למהירה)(חזרהמהראדומה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

כבעםאינטרקוםשיוך● Aרו

לפעמים)3(מהראדומה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

כבויהמכשיר●
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עאומצבסוללהמצבמהבהבתנורית אירו
לשניות2למשךאדומה רגי

ללה חלשהסו
טעינה

כב● מחוברAרו
ליותלפקודותהאפשרותהשבתת● קו

לקתנשארתאדומה כבויה●טעינהדו

ןאדומה/כחולה למהרלסירוגי רגי
ללה חלשהסו

טעינה

1ניידשיוך●

ןאדומה/כחולה ללאטלסירוגי רגי
ללה חלשהסו

GPS1שיוך●

ןאדומה/ירוקה למהרלסירוגי רגי
ללה חלשהסו

טעינה

2ניידשיוך●

ןאדומה/ירוקה ל,לאטלסירוגי רגי
ללה חלשהסו

GPS2שיוך●

ל(חזרה)מהרצהובה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

נכנסת/יוצאתClick-to-Linkשיחת●

לשניות2למשךצהובה רגי
ללה חלשהסו

טעינה

ן● ו שלחיבורללאאינטרקוםלשיחתניסי
ו.ערכתאומיקרופון אודי

©2017Cardo Systems

ותכל י ו ו,Cardoשמורות.הזכ וג יםCardoשלהל יםCardoבבעלותהםCardoשלאחריםוסימנ י ותועשו כלרשומים.להי
יםיתר יםהסימנ י Cardoבהתאמה.בעליהםבבעלותהםהמסחר Systemsותעצמהעלמקבלתאינה י יאותכלשהיאחר לשג

ולות ולהמידעזה.במסמךלהופיעשעל יםכפוףכאןהכל י ו הודעה.ללאלשינ

.גרם35-המכשירמשקל
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