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  1 – Představení

1.1 Vítáme Vás!

Děkujeme za nákup produktu Interphone. Interphone F5MC je Bluetooth® sada do 
motocyklových helem umožňující široké využití pro motorkáře. Interphone F5MC 
může být nainstalován do většiny běžných typů motocyklových helem (otevřených i 
uzavřených). Ergonomický design jednotky umožňuje pohodlné ovládání i v rukavicích. 
Jednotka Interphone F5MC je voděodolná, splňuje certifikaci IP67.

1.2 Hlavní funkce

1. Interkom: Interphone F5MC umožňuje bezdrátové Bluetooth® propojení jednotek
až do vzdálenosti 1,3km při optimálních podmínkách. Umožňuje také Interkom
spojení mezi třemi či čtyřmi jednotkami pro konferenční hovory.

2. Telefon: Interphone F5MC podporuje funkci Multipoint, umožňuje souběžné
připojení dvou Bluetooth® zařízení najednou (dva telefony, telefon a GPS 
navigace,..).

3. FM rádio: Interphone F5MC obsahuje zabudovaný FM tuner pro příjem rádia
(frekvenční rozsah 88-108 MHz). Zabudovaná paměť dovolí uložení až osmi stanic 
do paměti.

4. Hudba: Interphone F5MC podporuje bezdrátový přenos hudby prostřednictvím
Bluetooth®, podporuje profily A2DP a AVRCP.

5. Vstup AUX: Interphone F5MC podporuje drátové připojení libovolného
přehrávače prostřednictvím konektoru 2,5mm jack.

6.  Hlasové ovládání: Interphone F5MC obsahuje funkci Text To Speech pro 
hlasovou obsluhu celé jednotky.
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  2 – Začínáme

Obr.2

(1) MFB tlačítko
(2) UP tlačítko
(3) DOWN tlačítko
(4) Hlasitost + tlačítko
(5) Hlasitost - tlačítko
(6) Modrá LED indikační dioda
(7) Barevná LED dioda
(8) Konektor

2.1 Základní ovládání (Obr.2)

Zapnutí Držte MFB tlačítko(1),  LED(6) se rozsvítí.

Vypnutí Zmáčkněte a držte MFB tlačítko(1) dokud neuslyšíte “Interphone 
se vypíná”. LED (7) se po dobu několik vteřin rozsvítí červeně.

Hlasitost Držte tlačítko UP (4) pro zesílení, tlačítko DOWN (5) pro zeslabení.
Ztišení Držte tlačítko (5) po dobu 2 vteřin.

Menu
Zmáčkněte tlačítka (2) nebo (3) pro pohyb v menu. Zmáčkněte 
MFB tlačítko (1) pro potvrzení. Po potvrzení se do základního 
menu dostanete zmáčknutím tlačítka MFB (1).  

A.  Bluetooth® jednotka
B.     Mikrofon pro uzavřené helmy
C.     Mikrofon pro otevřené helmy
D.  Levé sluchátko
E.  Pravé sluchátko
F. Molitany pro sluchátka a mikrofony

G. Sada uchycení na helmu
H. USB nabíjecí kabel
I. USB datový kabel
J.     Rychlá uživatelská příručka
K. Stereo AUX kabel

Před instalací pozorně přečtěte příručku pro uchycení na helmu, která je součástí 
balení. Na stránkách www.interphone.cellularline.com. Taktéž zde můžete nalézt 
video návod k instalaci na helmu.

1.3 Obsah balení

    Obr.1
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Pokud jazyk zvolíte špatně, postupujte následovně:

1. Vypněte jednotku (držte tlačítko MFB 5s, LED (7) se rozsvítí červeně).
2. Zapněte jednotku (držte MFB tlačítko (1) 2 sekundy).
3. Krátce zmáčkněte tlačítko UP (2).
4. Krátce zmáčkněte tlačítko MFB (1).
5. Krátce zmáčkněte tlačítko UP (2).
6. Zmáčkněte tlačítko MFB (1) při poslechu požadovaného jazyka.

2.6 Priority připojených zařízení

Jednotka rozpoznává připojené zařízení dle následovných priorit:

1. Mobilní telefon
2. Interkom
3. A2DP připojení (mobilní telefon, přehrávač)
4. FM Rádio
5. AUX vstup

Jednotka automaticky rozpoznává připojení dle výčtu uvedeného výše.

Příklady:

● příchozí hovor přeruší bezdrátové přenášený poslech hudby
● příchozí hlas prostřednictvím interkomu nepřeruší telefonní hovor

2.2 LED diody (Obr.2)

Režim v pohotovosti Modrá LED dioda (6) blikne každé 3 vteřiny.
Intercom aktivní Modrá LED dioda (6) svítí.
Interphone spojen s 
telefonem/GPS Modrá LED dioda (6) blikne dvakrát každé 3 vteřiny.

Párovací mód Modrá LED (6) a červená LED dioda (7) střídavě blikají.

Nabíjení LED dioda (7) svítí oranžově. Po nabití 
dioda zhasne změní barvu na zelenou.

Nízký stav baterie LED dioda(7) svítí červeně.

2.3 První zapnutí (pouze twin pack sada)

Zmáčkněte tlačítko MFB (1) na obou jednotkách. Jednotky jsou spárovány od 
výroby, vyčkejte pro nastavení zvoleného jazyka, jazyk potvrdíte stisknutím MFB 
(1) tlačítka.
Po chvíli budou jednotky v režimu Interkom (vice v kapitole 4).

2.4 První zapnutí (pouze single pack sada)
Zmáčkněte tlačítko MFB (1), jednotka se zapne. Vyberte požadovaný jazyk, který 
potvrdíte zmáčknutím tlačítka MFB (1).
Po chvíli budou jednotky v režimu Standby (vice v kapitole 4).
Jednotka přejde do režimu párování, zvolte jednu z možností:
- stiskněte tlačítko MFB (1) pro párování s mobilním telefonem nebo GPS 
navigací
- stiskněte tlačítko UP (2) pro párování s další jednotkou v režimu Interkom
- stiskněte tlačítko DOWN (3) pro párování s jinou sadou (ne Interphone) v 
režimu ANYCOM
- dlouze stiskněte tlačítko MFB (1) pokud se neozve zvukové oznámení pro 
ukončení párovacího režimu. Jednotka přejde do standby režimu (více v kapitole 4). 
Modrá LED dioda (6) blikne každé 3 vteřiny.

2.5 Volba jazyka (po prvním zapnutí):

V režimu standby zmáčkněte tlačítko UP (2) a poté tlačítko MFB (1) pro vstup do 
nastavení. Opět zmáčkněte tlačítko UP (2). Spustí se proces volby jazyka. Vyčkejte na 
požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka MFB (1).
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3.1 Systémové nastavení

V menu Nastavení se pohybujete tlačítky UP (2) a DOWN (3) k nalezení správné položky 
nastavení.
Změnu nastavení provedete stisknutím tlačítka MFB (1), provedení změny doprovází 
oznamovací zvuk.

● RDS: Umožňuje automatickou změnu frekvence přehrávané FM stanice při slabém 
příjmu signálu. Volba umožňuje zapnutí/vypnutí funkce.

● IDENTIFIKACE HOVORU : Při přijmu telefonního hovoru jednotka přehraje jméno
kontaktu. Volba umožňuje zapnutí/vypnutí funkce.

● AUTOMATICKÁ KONTROLA HLASITOSTI : (OTEVŘENÁ/UZAVŘENÁ/VYPNUTO):
Jednotka umožňuje automatické nastavení dle typu helmy, kterou užíváte. Uživatel
tuto funkci může vypnout a hlasitost si nastavit manuálně. Vypnutí automatické
hlasitosti umožňuje nastavení maximální hlasitosti sady.

● HLASOVÁ INTERAKCE: Uživatel může přijmout hovor hlasem. Volba umožňuje
zapnutí/vypnutí funkce.

● VYMAZAT PÁROVÁNÍ: Tato funkce vymaže veškerá spárovaná zařízení z paměti
jednotky. Po restartu se jednotka spustí v párovacím režimu (viz. Kapitola 2.4).

●
HLASOVÁ NAVIGACE: Jednotka umožňuje dva režimy hlasových instrukcí. Plné
pro začínající uživatele, limitované pro zkušené uživatele. Je možné zvolit jednu z
možností.

● ANYCOM HLEDAT: Aktivace pro párování s Bluetooth® sadami ostatních výrobců.
● HLEDAT INTERCOM: Aktivace pro párování s Bluetooth® sadami INTERPHONE.
● PÁROVACÍ MÓD: Aktivace hledání pro zařízení Bluetooth® (mobilní telefony, GPS

navigace, MP3 prehrávače,..).
● VÝBĚR JAZYKA: Aktivace nastavení jazyka. Vyčkejte pro požadovaný jazyk, který

potvrďte stisknutím tlačítka MBF (1).

  3 – Nastavení

Nastavit jednotku Interphone F5MC lze jednoduše. Ve standby režimu (modrá LED dioda 
(6) bliká) zmáčkněte tlačítko UP (2), poté zmáčkněte tlačítko MFB (1) pro vstup do 
nastavení. Schéma nastavení je na Obr.3.

INTERCOM/STANDBY

TELEFON

FM RÁDIO

A2DP PŘEHRÁVÁNÍ

AUX VSTUP

NASTAVENÍ

RDS on/off
IDENTIFIKACE HOVORU on/off
AUTOMATICKÁ KONTROLA HLASITOSTI uzavřená/otevřená/vypnuto
HLASOVÁ INTERAKCE on / off
VYMAZAT PÁROVÁNÍ
Plná/omezená HLASOVÁ NAVIGACE
ANYCOM HLEDAT
HLEDAT ZAŘÍZENÍ INTERCOM
PÁROVACÍ MÓD
VÝBĚR JAZYKA

(2)

MFB

(3)

    Obr.3
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4.1.2 Párování s jednotkami Interphone (mimo řady MC).  

V režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká):
1. Jednou zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do

nastavení.
2. Třikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat Interkom“, zmáčkněte tlačítko

MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce Interphone (ne řady MC) přejděte do párovacího režimu.

Obvykle stavová LED dioda střídavé bliká červeně a modře.
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, reźim interkom je automaticky

aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko
MFB (1) na libovolné z jednotek.

4.1.3 Párování se sadami jiných výrobců

 V režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká):
1. Jednou zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup do

nastavení.
2. Čtyřikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat ANYCOM“, zmáčkněte

tlačítko MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce přejděte do párovacího režimu. Obvykle stavová LED dioda

střídavé bliká červeně a modře.
4. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, režim interkom je automaticky 

aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko 
MFB (1) na libovolné z jednotek.

4.2 Interkom komunikace mezi dvěma jednotkami (z menu “INTERCOM”) Pro 
zahájení komunikace Interkom mezi jednotkou F5MC (jednotka 1 na Obr.4) a 
druhou jednotkou (jednotka 2 na Obr.4) postupujte následovně:

1. Spárujte obě jednotky (Kapitoly 4.1.1/4.1.2/4.1.3), toto je nutné pouze jednou.
2. Na jednotce F5MC v režimu standby (modrá LED dioda (6) bliká) zmáčkněte

tlačítko MFB (1). Začne proces spojení. Hlasový asistent oznámí informaci o
aktivaci funkce interkom, modrá LED dioda (6) se rozsvítí. Pro přerušení spojení
stiskněte tlačítko MFB (1), obě jednotky se vrátí do režimu standby.

1 2

Obr.4    

 4 – Interkom

Interphone F5MC umožňuje komunikaci prostřednictvím Interkomu mezi různými 
jednotkami v plně duplexním režimu. Uživatelé tak mohou komunikovat všichni 
najednou.

4.1 Párování

Před použitím interkomu je nutné jednotky spárovat. Tento proces je nutný provést 
pouze jednou mezi jednotlivými jednotkami. Interphone F5MC automaticky rozpozná 
dříve spárované jednotky.
F5MC je kompatibilní s dalšími jednotkami Interphone, funkce ANYCOM je kompatibilní  
pro sady jiných výrobců.

Každá jednotka F5MC umí být spárována s maximálně dvěma jednotkami. Nastavení 
konference mezi třemi a čtyřmi uživateli naleznete v kapitole 4.3/4.4.

Pokud je jednotka spárována s dvěma jinými, spárováním třetí jednotky 
se smaže spárování s nejdříve spárovanou jednotkou.

4.1.1  Párování s jednotkami Interphone MC

Obě jednotky jsou ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká:
1. Na jednotce F5MC zmáčkněte tlačítko UP (2), následně tlačítko MFB (1) pro vstup

do nastavení.
2. Třikrát zmáčkněte tlačítko UP (2) k volbě „Vyhledat Interkom“, zmáčkněte tlačítko

MFB (1) k potvrzení vyhledávání. To je doprovázeno zvukovým oznámením.
3. Na druhé jednotce (F5MC, F4MC nebo F3MC) zmáčkněte tlačítko UP (2), následně

tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení.
4. Dvakrát zmáčkněte tlačítko UP (2), druhá jednotka přejde do párovacího režimu.
5. Po několika sekundách budou jednotky spárovány, reźim interkom je automaticky

aktivován (modrá LED dioda (6) svítí). Pro přerušení interkomu zmáčkněte tlačítko
MFB (1) na libovolné z jednotek.
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4.4 Interkom mezi čtyřmi jednotkami (z menu Interkom)

K zahájení komunikace interkom mezi vaším F5MC (jednotka 1 na Obr.7) a další trojicí 
jednotek (jednotka 2, 3 a 4 na Obr.7) postupujte následovně:

1. Párování mezi jednotkou 1 a 2 (Obr.7)
2. Párování mezi jednotkou 1 a 3 (Obr.7)
3. Párování mezi jednotkou 4 a 3 (Obr.7)

Více v kapitolách 4.1.1/4.1.2/4.1.3 pro detaily 
párování jednotek Interphone s dalšími 
jednotkami dle typu.
Proces párování je nutný provést pouze jednou.

4.  Následujte instrukce zobrazené na Obr.8 pro zahájení interkomu.
5.  Zahájení komunikace je oznámeno hlasovou zprávou, modrá LED dioda (6) se

rozsvítí.
6. Pro ukončení komunikace interkom zmáčkněte dvakrát tlačítko MFB (1) na

jednotce 1 (Obr.7). První zmáčknutí přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 2,
druhé přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 3. Zmáčknutí tlačítka MFB (1) na
jednotce 4 (Obr.7) odpojí jednotku 3 od jednotky 4. Všechny jednotky se přepnou
do režimu standby.

1 4

2 3

1. Jeden stisk tlačítka MFB (1)
propojí všechny jednotky (1+2+3)
do konferenčního módu.

2. Jeden stisk tlačítka MFB (1) na
jednotce 4 (Obr.7) spojí jednotku 
4 s ostatními jednotkami (1+2+3) 
do konferenčního módu. 

Obr.7 Obr.8

4.5 Automatické připojení interkomu

● Pokud je jednotka F5MC mimo dosah, připojení se přeruší. F5MC se pokusí o
opětovné připojení následujících 30 minut. Pokud se v této době dostane do
dosahu, připojení se automaticky obnoví.

● Pokusy o připojení jsou provázeny dvojitým zvukovým signálem oznamující pokusy
o znovu připojení.

● Pokud se do 30-ti minut spojení neobnoví, jednotka se přepne do režimu standby.
Jednotka se již nebude pokoušet o opětovné připojení.

● Pokud chcete pokusy o znovu připojení přerušit, stiskněte tlačítko MFB (1) na
jednotce F5MC.

Upozornění: Během aktivované funkce interkom na vaší jednotce F5MC 
bude vyslovena zpráva „Spojení ztraceno“ a poté zpráva „Interkom 
aktivní, zmáčkněte tlačítko k odpojení“. Toto chování je v pořádku, 
protože může být aktivní pouze jediný kanál interkom.

4.3 Interkom mezi třemi jednotkami (z menu Interkom)

K zahájení komunikace interkom mezi vaším F5MC (jednotka 1 na Obr.5) a další dvojicí 
jednotek (jednotka 2 a 3 na Obr.5) postupujte následovně:

1. Párování mezi jednotkou 1 a 2 (Obr.5)
2. Párování mezi jednotkou 1 a 3 (Obr.5)

Více v kapitolách 4.1.1/4.1.2/4.1.3 pro detaily 
párování jednotek Interphone s dalšími 
jednotkami dle typu.
Proces párování je nutný provést pouze jednou.

3.  Následujte instrukce zobrazené na Obr.6 pro zahájení interkomu.
4.  Zahájení komunikace je oznámeno hlasovou zprávou, modrá LED dioda (6) se

rozsvítí.
5. Pro ukončení komunikace interkom zmáčkněte dvakrát tlačítko MFB (1) na

jednotce 1 (Obr.5). První zmáčknutí přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 2,
druhé přeruší komunikaci mezi jednotkou 1 a 3. Všechny jednotky se přepnou do
režimu standby.

1

2 3

Stisk tlačítka UP (2), zvuk doprovází 
připojení POUZE jednotek 1 a 3 (Obr.5).).

Stisk tlačítka DOWN (3), zvuk doprovází 
připojení POUZE jednotek 1 a 2 (Obr.5).

Jeden stisk tlačítka MFB (1) propojí 
všechny jednotky (1+2+3) do 
konferenčního módu. 

Obr.5 Obr.6
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   5 – Telefon/GPS

F5MC může být spojen s přístroji podporujícími Bluetooth®, jako jsou mobilní telefony, 
GPS navigace, MP3 přehrávače,..

Každá jednotka F5MC umí být spojena s dvojicí Bluetooth® zařízení v jeden okamžik. 
Jedinou vyjímkou je režim interkom mezi třemi nebo čtyřmi účastníky (vysvětleno v 
kapitole 4.3/4.4).

5.1 Párování

Před použitím S5MC s těmito zařízeními je nutné zařízení spárovat. Toto je nutné pouze 
jednou, poté se F5MC automaticky spárovaný přístroj rozpozná a připojí.

Postup párování 

1. Spusťte Bluetooth® na přístroji, který chcete s F5MC spárovat.
2. Na F5MC ve standby režimu (modrá LED (6) bliká) zmáčkněte tlačítko UP (2),

následně zmáčkněte tlačítko MFB (1) pro vstup do nastavení. Zmáčkněte dvakrát
tlačítko UP (2), F5MC se přepne do párovacího režimu.

3. Na přístroji, který chcete spárovat s F5MC, vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
4.  Po chvíli se na displeji zobrazí jednotka „Interphone F5MC“. Zvolte ji.
5. Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte "0000" (čtyřikrát nula).
6. F5MC hlasově oznámí úspěšné párování informací „párování úspěšné, telefon

připojen“. F5MC se přepne do standby režimu, modrá LED dioda (6) dvakrát blikne
každé tři vteřiny.

7. Pokud spárované Bluetooth® zařízení vyžaduje přístup do kontaktů, povolte ho.

Pokud chcete připojit druhé zařízení, postup opakujte od bodu 1.

4.6 Tipy pro interkom 

Po aktivaci režimu interkom tento režim zůstává aktivní do doby, než je manuálně vypnut 
uživatelem. K optimalizaci výdrže baterie doporučujeme režim interkom vypínat, pokud 
ho aktuálně nevyužíváte.

Během připojení tří nebo čtyř jednotek doporučujeme v zájmu kvality a stability 
spojení jednotek odpojit další připojená zařízení Bluetooth®. 

Bezproblémovou komunikaci v režimu interkom zaručujeme pouze při použití jednotek 
Interphone u všech účastníků.

 Kvalita přenášeného hlasu v režimu Interkom je ovlivněna:

● Správnou instalací sluchátek a mikrofonu uvnitř helmy. Při instalaci dbejte na to,
aby sluchátka byly přímo u ucha a mikrofon co nejblíže ústům uživatele. Chyby v
instalaci mohou negativně ovlivnit funkci sady.

● Okolním prostředím (mnoho překážet, elektromagnetické rušení,..).
● Aerodynamickými vlastnostmi Vašeho motockylu.
● Typem užívané helmy.
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5.4 Tipy

Pokud jsou připojeny dva telefony najednou, funkce vytáčení posledního čísla a hlasové 
vytáčení může být použito pouze s prvním spárovaným telefonem. Druhý telefon může 
pouze přijímat hovory, vytáčet lze pouze prostřednictvím telefonu.

Některé typy telefonů potřebují mít aktivní internetové připojení k použití funkce 
hlasového vytáčení.

Funkce hlasového vytáčení musí být podporována připojeným telefonem.

V menu nastavení je možné změnit dvojici nastavení pro telefon (Identifikace hovoru a 
Hlasová interakce – více viz. Kapitola 3.1).

Z menu nastavení telefonu je možné přejít do standby režimu jedním stiskem tlačítka 
MFB (1).

5.5 GPS 

Po spárování jednotky F5MC s GPS navigací (viz. Kapitola 5.1) je možný přenos hlasových 
instrukcí připojené navigace do sady. Pokyny mohou být přerušeny příchozím hovorem či 
použitím funkce interkom.

Připojená GPS navigace musí podporovat Bluetooth® a připojení 
náhlavních sad. Nutná je podpora profilu Handsfree. Tento profil využívá 
F5MC ke komunikaci s navigací.

Navigační aplikace užívané v mobilních telefonech využívají profil A2DP k přenosu 
navigačních instrukcí. Tento profil se automaticky neodpojí při příchozí interkom 
komunikaci v případě potřeby.

Automobilové navigace obvykle nepodporují Handsfree profil pro připojení náhlavních 
sad. Z tohoto důvodu nemusí být vhodná pro použití s F5MC. Více ve specifikacích 
konkrétní navigace.

5.2 Příchozí telefonní hovory

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.6, telefonní hovory mají nejvyšší prioritu před dalšími 
funkcemi F5MC. Během hovoru jsou dostupné následující funkce:

Přijmutí hovoru
Zmáčkněte tlačítko MFB (1) nebo hlasitě 
vyslovte jakékoliv slovo (v případě, že je 
funkce aktivována - viz. Kapitola 3.1) 

Ukončení hovoru Zmáčkněte jednou tlačítko MFB (1).

Odmítnutí hovoru
Držte tlačítko DOWN (3) pro 
odmítnutí. Po 15-ti vteřinách držení 
bude hovor odmítnut.

Ztlumení vyzvánění Držte tlačítko UP (2).

5.3 Telefon

Všechny funkce spojené s telefonem jsou v menu nastavení pod položkou „Telefon“. Ve 
standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká) zmáčkněte tlačítko DOWN a následně tlačítko 
MFB (1).

Vytočení posledního čísla Stiskněte tlačítko UP (2).

Hlasové vytáčení
Stiskněte tlačítko DOWN(3) k aktivaci 
hlasového vytáčení. Následujte instrukce z 
Vašeho připojeného telefonu.
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Pokud není signál stanice dostatečně silný k automatickému přelazení na 
jinou frekvenci, může být snížena kvalita příjmu a zvuku. FM rádio je silně 
ovlivněno vnějšími vlivy (EMC šum, špatné pokrytí signálem,..).

Během příjmu FM rádia je možný přechod do standby režimu stiskem tlačítka MFB (1).

   7 – Poslech hudby

S F5MC je možný poslech hudby prostřednictvím zařízení s podporou A2DP Bluetooth® 
(mobilní telefon, MP3 přehrávač). Pro přehrávání je nutné spárování F5MC s 
podporovaným přístrojem (viz. Kapitola 5.1).

7.1 Přehrávání

V F5MC ve standby módu (modrá LED (6) bliká) stiskněte třikrát tlačítko DOWN (3) a 

následně stiskněte tlačítko MFB (1) pro aktivaci menu „Přehrávání hudby“.

Play/Pause Držte tlačítko MFB (1) pro přehrávání/
zastavení hudby dokud nezazní signál.

Přeskakování písní Stiskněte tlačítko UP (2) nebo DOWN (3) 
pro pohyb následující/předchozí skladby.

Během přehrávání je možný přechod do standby režimu (modrá LED (6) bliká – menu 
„Interkom“) stisknutím MFB (1) tlačítka. Pro přechod na přehrávání je nutné jít zpět do 
menu „Hudba“, jak je popsáno v této kapitole.

        6 – FM rádio

F5MC disponuje funkcí integrovaného FM rádia s pamětí pro osm stanic. Pro poslech FM 
rádia ve standby režimu (modrá LED dioda (6) bliká) stiskněte dvakrát tlačítko DOWN (3) a 
následně stiskněte tlačítko MFB (1) pro vstup do menu „FM Rádio“.

Vyhledání frekvencí

Stiskněte tlačítko UP (2) pro zahájení 
vyhledávání (v rozsahu 88 MHz až 108 MHz).

Stiskněte tlačítko DOWN (3) pro zahájení 
vyhledávání (v rozsahu 108 MHz až 88 MHz).

Přechod mezi stanicemi

Držte tlačítko UP (2) dokud nezazní signál 
pro přechod na následující FM stanici.

Držte tlačítko DOWN (3) dokud nezazní 
signál pro přechod na předcházející FM 
stanici.

Uložení FM stanice

Držte tlačítko MFB (1) dokud nezazní 
signál pro uložení poslouchané FM 
stanice.

Stiskněte tlačítko UP (2) nebo DOWN (3) 
pro zvolení pozice v paměti (od 1 do 8).

Stiskněte tlačítko MFB (1) pro uložení 
stanice na zvolenou pozici.

“RDS” umožňuje následující funkce:
● umožnuje automatické přelazení kanálu stanice v případě slabého signálu na jinou

frekvenci
● pokud je F5MC přelazena na jinou stanici, hlasový asistent oznámí jméno a frekvenci

aktuální stanice
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   8 – AUX vstup
F5MC může být propojeno s libovolným přehrávačem díky vstupu AUX 2,5 mm jack. 

Propojovací kabel je součástí balení.

8.1 Poslech hudby

Ve standby módu (modrá LED (6) bliká) stiskněte dvakrát tlačítko UP (2) a po následném 
stisku tlačítka MFB (1) aktivuje menu AUX vstupu.
Připojte propojovací kabel do jednotky a přehrávače, spusťte na přehrávači  přehrávání. 
Během poslechu je možný přechod do standby módu (modrá LED bliká, menu Interkom) 
stisknutím tlačítka MFB (1).

   Příloha 1 

Schéma menu

DIAGRAM MENU F5MC

stiskněte MFB tlačítko k připojení spárovaného intercomu 

připojení A dokud nezazní signál k připojení jednotky B

připojení B dokud nezazní signál k připojení jednotky A
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stiskněte a držte tlačítko dokud nezazní signál pro play / pauza
stiskněte pro výběr stopy
stiskněte a držte tlačítko nahoru , dokud snezazní signál

stiskněte pro vyhledávání

výběr uložené stanice dokud neuslyšíte signál  

stiskněte pro uložení stanice

stiskněte pro opakované vytáčení

stiskněte pro opakované vytáčení

INTERCOM

TELEFON

FM RÁDIO

SDÍLENÍ HUDBY

AUXILIARY INPUT

NASTAVENÍ

RDS on/off
IDENTIFIKACE HOVORU on/off
INTEGRÁLNÍ PŘILBA/OTEVŘENÁ PŘILBA/
AUTOMATICKÁ KONTROLA HLASITOSTI vypnutí
HLASOVÁ INTERAKCE on / off
VYMAZAT PÁROVÁNÍ
Plná/omezená HLASOVÁ NAVIGACE
ANYCOM HLEDAT
HLEDAT ZAŘÍZENÍ INTERCOM
PÁROVACÍ MÓD
VÝBĚR JAZYKA

7.2 Sdílení hudby

F5MC je vybaveno funkcí sdílení hudby mezi dvěmi jednotkami Interphone MC.

Start/Stop sdílení

Držte tlačítko UP (2) dokud nezazní signál pro 
spušténí/zastavení sdílení s jednotkou Interphone  
„A“ (jednotka 3 – kapitola 4.3 – Obr.5)

Držte tlačítko DOWN (3) dokud nezazní signál pro 
spušténí/zastavení sdílení s jednotkou Interphone  
„B“ (jednotka 2 – kapitola 4.3 – Obr.5)

Během sdílení hudby je možný provoz interkomu, více následující tabulka.

Sdílíjící jednotka Stiskněte tlačítko MFB (1) pro aktivaci 
menu Interkom.
Opětovný stisk zahájí komunikaci.

 Sdílená jednotka Stiskněte tlačítko MFB (1) pro zahájení 
komunikace.

7.3 Důležité informace pro sdílení hudby

● Pouze Bluetooth® zařízení podporující A2DP mohou sdílet hudbu s F5MC.
● Pouze Bluetooth® zařízení podporující AVRCP mohou mít přehrávání ovládáno F5MC.
● Funkce sdílení hudby nemůže být použita pro sdílení z dalších zdrojů. Např. pokynů

GPS navigace, telefonní hovory nebo interkom.
● Funkce sdílení hudby je optimalizována pro sady Interphone řady MC.

Používáním této funkce na ostatních sadách může vést ke snížení kvality poslechu
na sdílené jednotce.

● Kvalita přehrávané hudby je ovlivněna zdrojem hudby a parametrů přehrávané hudby
(formát hudby, bitrate,..).
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POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY
( Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu )
Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnostivýrobek nesmí
být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění
životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu ,
oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného
využití hmotných zdrojů .

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde bylprodukt zakoupen, nebo místní
kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právnické osoby by měly kontaktovat
své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl
míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace .
Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobkek, 
nebo
vyjmout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci
výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie . 
Baterie
obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku .

Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE ( 1999/5/
EC ) a směrnice o nebezpečných látkách ( 2011/65/EU ) . Značkou CE prohlašuje Cellular Italy
S.p.A., že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnic 1999/5/ES a 2011/65/EU. Uživateil je zakázáno provádět změny nebo
úpravy jakéhokoliv druhu na tohmo zařízení . Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schváleny společností Cellular Italy S.p.A. bude zrušena platnost oprávnění uživatele k provozu
tohoto zařízení . Bluetooth ® jeochranná známka vlastněná společností Bluetooth SIG , Inc
Pro více informací prosím navštivte webové stránky : www.interphone.cellularline.com

Technické specifikace
Bluetooth®: Bluetooth® V.3.0 - Class II
Podporované ® Bluetooth profily: HFP A2DP AVRCP
Rozměry mm: 60x80x30
Hmotnost : 44g
Dosah: až 10 metrů
Doba hovoru: 12h
Pohotovostní doba: 700h
Pohotovostní doba: 3h
Typ baterie: Nabíjecí Li-ion




