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1 ÚVOD 

 
DĚKUJEM Vám, že jste si zvolili Bluetooth komunikační systém pro 

motorky, Sena 20S, Systém 20S Vám umožní handsfree telefonáty na 

vašem mobilním telefonu s technologií Bluetooth, poslech stereo hudby či 

hlasových instrukcí z GPS navigace pomocí bezdrátové technologie 

Bluetooth ale také konverzace přes interkom, v plném duplexu 

s pasažérem či jinými motocyklisty. 
 
20S je kompatibilní s Bluetooth 4. a podporuje následující profily: 
Profil náhlavní soupravy (Headset profil), Hands-Free profil (HFP), 
Advanced Audio Distribution profil (A2DP) a Audio Video Remote 

Control profil (AVRCP). Kontaktujte prosím výrobce ostatních 

zařízení pro zjištění jejich kompatibility s tímto zařízením (sada 

na helmu). Před použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte 

tuto příručku. Na www.sena.com naleznete nejnovější verzi 
příručky a doplňující informace o produktech Sena Bluetooth. 
 
Funkce zařízení 20S:  
• Bluetooth 4.1  
• Duální modul komunikačního systému Bluetooth  
• Audio Multitasking

™
  

• Vícecestný interkom až pro 8 připojení  
• Skupinový Interkom  
• Bluetooth interkom až do 2,0 kilometrů (1,2 mil)* 

 
 

• Aplikace pro chytrý telefon, pro iPhone a Android  

• Univerzální interkom
 

 

• Pokročilá kontrola hluku
 

• Intuitivní hlasové výzvy a hlasové příkazy  

• Křišťálově čistý přirozený zvuk v HD kvalitě  

• Nahrávání audio přes Bluetooth 
  

• Mnohostranné funkce s použitím pohybového senzoru  

• Sada pro přichycení na helmu „vše v jednom“  

• Vestavěné FM rádio se skenováním stanic a funkcí ukládání  

• Párování pro duální mobilní telefony přes rozhraní Bluetooth  

• Bluetooth handsfree pro mobilní telefony s funkcí Bluetooth  
• Bluetooth stereo náhlavní souprava pro Bluetooth audio zařízení    

  jako např. MP3 přehrávače  

• Stereo náhlavní souprava pro GPS navigaci s funkcí Bluetooth  

• Možnost aktualizace firmware   

 
* v otevřeném terénu 

 
Klíčové specifikace:  
• Bluetooth 4.1  
• Podporované profily: Profil náhlavní soupravy (Headset profil), 

Hands-Free profil (HFP), Advanced Audio Distribution profil 
(A2DP), a Audio Video Remote Control profil (AVRCP) 
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2 OBSAH BALENÍ 

 
2.1 Hlavní jednotka 

 

 
 Externí Anténa 

 
 
 
 
 

 
Telefonní tlačítko  

• Přijmutí a ukončení telefonního hovoru  
• Rychlé vytáčení  
• Přepínání mezi telefonem a náhlavní soupravou   
• Spuštění párovacího režimu  
• Spuštění párovacího režimu pro Bluetooth zařízení  

Stavová dioda 
LED  
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Port pro dobíjení a   
upgrade firmwaru 

 
Multifunkční volič  
• Přijmutí a ukončení telefonního hovoru  
• Odmítnutí příchozího telefonního hovoru  
• Začátek a konec konverzace přes interkom   
• Nastavení hlasitosti otáčením   
• Přehrávání a zastavení Bluetooth stereo zařízení  
• Stopa vpřed / vzad stisknutím a otočením  
• Spuštění párovacího režimu   
• Spuštění nastavení hlasového ovládání  
• Navigace v konfiguračním menu  
• Ladění FM rádia 

 
• Spuštění režimu resetu do firemního nastavení  
• Zapínání/vypínání rádia 
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2.2 Základní sada 

 
Univerzální úchytka na helmu: 
 

Port Reproduktoru 
 

 

 

Port mikrofonu   

 
 

 

 Tlačítko pro rychlé uvolnění 

 
  Vstup pro sluchátka  

 
 
 

 
Statický mikrofon 
  

 
  MP3 Port   
• Audio zařízení bez funkce Bluetooth 

(MP3 přehrávač, mobilní telefon)  
• Detektor – laser / radar   
• Vysílačka 

 
 
• Zesílený drátový mikrofon 

 
• Drátový mikrofon 

 
 
 
• USB kabel - napájení & data 

 

 
• Autodobíječka 

 
 

 
• 2.5 / 3.5mm stereo audio kabel 

 
 
 

 
• Nalepovací adaptér pro upevnění 

 

 

 

 

Dynamické reproduktory                     
 

Tlačítko pro venkovní režim  
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• Gumové podložky 

 
• Pěnové kryty reproduktorů 

 

 
• Suchý zip pro mikrofon 

 

 
• Suchý zip pro zesílený mikrofon 

 
• Suchý zip pro drátový mikrofon  

 

 
• Podložky pro reproduktory 

 

 
• Imbusový klíč 

 

 

 
Univerzální úchytka na helpu: 
 

Vstup reproduktoru  

 
 
 
 
 

 
Vstup pro sluchátka  

 
 
 

 
Statický zesílený  
mikrofon 

 
 
 
 
 

 
Tenké reproduktory 

 
 
 
 
 

 Vstup mikrofonu 

 
 
 

 
 Tlačítko pro rychlé  

uvolnění 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vstup MP3   
• Audio zařízení bez funkce 

Bluetooth(MP3 přehrávač, 

mobilní telefon) 
 

• Detektor - laser/radar 
 

• Vysílačka 

 
 

 Tlačítko venkovního režimu 
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• Zesílený drátový mikrofon 

 
• Drátový mikrofon 

 
 
 
• USB kabel - napájení & data 

 

 
• Auto nabíječka 

 
 

 
• 2.5 / 3.5mm stereo audio kabel 
 
 

 
• Nalepovací adaptér pro upevnění 

 
• Gumové podložky  E

n
g
lis

h
  

• Suchý zip pro mikrofon 

 

 
• Suchý zip pro zesílený mikrofon 

 
• Suchý zip pro drátový mikrofon 

 
• Imbusový klíč
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3 PŘIPOJENÍ 20S K VAŠÍ HELMĚ 
 
 
3.1 Připojení k helmě 
 
Pro připojení 20S k helmě následujte prosím tento postup. 
 
1. Povolte dva šrouby na zadní destičce úchytky pomocí přiloženého 

imbusového klíče. Vložte zadní destičku úchytky mezi vnitřní 

polstrování a vnější plášť přilby, a utáhněte oba šrouby. Ujistěte se, 

že je mikrofon umístěn ve správné vzdálenosti od vašich úst, až 

budete mít helmu nasazenou. 

 
2. V závislosti na velikosti a tvaru helmy, bude možná nutno změnit 

tloušťku gumové podložky mezi upínacími deskami. V balení 

můžete najít dvě náhradní gumové podložky. Pro zvýšení celkové 

tloušťky připojte tenčí podložku k původní gumové podložce nebo 

nahraďte původní gumovou podložku silnější. 

 

 
 
 

 
 

 

3. Upravte směr mikrofonu tak, aby strana mikrofonu s výstupkem 

směrovala ven; ve směru od vašich úst. Můžete ji snadno 

rozpoznat nahmatáním. 
 

 Výstupek 
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4. Umístěte reproduktory spolu se suchým zipem do ušních 

kapes helmy, vycentrované proti vašemu uchu. V případě, že 

má helma hluboké ušní kapsy, můžete použít podložky 

reproduktorů, abyste dostali reproduktory blíže k vašim uším. 

 
 

Poznámka:  
Chcete-li zlepšit kvalitu zvuku, můžete využít pěnové kryty reproduktorů. 

Překryjte reproduktor pěnovým krytem a připevněte suchý zip na zadní straně 

reproduktoru. Poté umístěte reproduktory do přilby, jak je popsáno výše. 

Reproduktory s pěnovými kryty pracují nejefektivněji, když se lehce dotýkají 

uší (pouze Základní sada 20S). 

 
 
 
 
 

 
Suchý zip  

Pěnový kryt reproduktoru 

 
5. Připojte náhlavní soupravu k úchytce. Nasuňte Hlavní 

jednotka na úchytku, dokud nezapadne pevně do spodní části 

úchytky. 
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6. Chcete-li odstranit Hlavní jednotka z úchytky, stiskněte 

tlačítko pro rychlé uvolnění a vysuňte Hlavní jednotka z 

úchytky.  

 
 
 
 
 
 

 

3.2 Nalepovací adaptér pro upevnění 
 
Máte-li jakýkoliv problém s připevněním úchytky na helmu, 

můžete použít nalepovací adaptér pro upevnění úchytky na 

vnější povrch helmy.  
1. Vyjměte reproduktor z reproduktorového portu.  
2. Úplně odstraňte zadní destičku úchytky.  
3. Odstraňte gumovou podložku a nahraďte ji tlustší gumovou 

podložkou, obsaženou v balení. 

4. Protáhněte kabel reproduktoru nalepovacím externím 

adaptérem a připojte jej k reproduktorovému portu. 

5. Připojte adaptér k úchytce a následně přišroubujte nalepovací 

adaptér k úchytce. 

6. Najděte na helmě vhodnou plochu pro připojení, očistěte 

povrch navlhčeným ubrouskem a nechte oschnout. 

 
7. Odstraňte kryt adhezní pásky na adaptéru a připevněte 

jednotku na správné místo na vaší helmě. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámka:  
Sena doporučuje použít raději úchytku než nalepovací adaptér. Přestože 

je nalepovací adaptér poskytnut, Sena nepřejímá žádnou odpovědnost za 

jeho použití. Uživatelé mohou adaptér použít na své vlastní riziko. 

 

3.3 Změna mikrofonu 
 
Chcete-li použít jiný mikrofon namísto zesílené statického 

mikrofonu, postupujte dle následujících kroků.  
1. Odstraňte zadní destičku z jednotky úchytky povolením dvou 

šroubků připojeným imbusovým klíčem. 

2. Podíváte-li se na zadní stranu úchytky, levý port je pro 

reproduktory a pravý pro mikrofon. 
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3. V balení jsou dva mikrofony – zesílený drátový mikrofon a 

běžný drátový mikrofon. Vyberte si ten, který potřebujete 

vzhledem k typu vaší helmy. 

4. Upevněte mikrofon k úchytce otočením ve směru hodinových 
ručiček.  

5. Připevněte zpět zadní destičku pro zakrytí portů. 

6. Postupujte dle sekce 3.1 „Připojení k helmě“ pro dokončení 

připojení úchytky. 

 
 
 
 
 
 

 

3.3.1 Zesílený drátový mikrofon  
Při instalaci zesíleného drátového mikrofonu umístěte suchý zip 

konce mikrofonu mezi vnitřní lícnici helmy a vnitřní stěnu helmy. 

Mikrofon by měl být namontován blízko vašich úst, až budete mít 

helmu nasazenou. 

 

 

E
n
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3.3.2 Drátový mikrofon  
V případě drátového mikrofonu, připevněte přiložený suchý zip pro 

mikrofon do chrániče brady cel obličejové helmy. Umístěte mikrofon 

na suchý zip a připojte jej ke konektoru úchytky. 
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3.4 Sluchátka 
 
Pokud chcete použít vlastní sluchátka, připojte sluchátka do portu 

na levé straně úchytky. Sluchátka Můžete připojit k úchytce, i 

pokud jsou k úchytce připojeny reproduktory. Zvuk ze sluchátek 

bude aktivní, zatímco zvuk z vnějších reproduktorů se stane 

neaktivní. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 Externí anténa 
 
Pro zvýšení dosahu interkomu můžete vyklopit externí anténu 

z hlavní jednotky. Zatlačte externí anténu lehce ve směru helmy a 

anténa se vyklopí ve směru nahoru. Anténa je nejúčinnější pokud 

směřuje k obloze. 

 

 

4 ZAČÍNÁME 

 
4.1 Nabíjení 
 
20S lze nabít přes dodávaný USB kabel pro napájení & data přes 

USB port počítače nebo USB nabíječku. Pro nabíjení 20S můžete 

použít standardní mikro-USB kabel. LED dioda se rozsvítí červeně, 

když je náhlavní souprava nabíjena a zmodrá, když je plně nabita. 

Úplné nabití trvá asi 2,5 hodiny. 
 
4.2 Výstraha slabé baterie 
 
Pokud je baterie málo nabitá, modrá LED dioda se 

v pohotovostním režimu  změní na červenou a zazní tři středně 

vysoká pípnutí a hlasová výzva: “Low Battery”. 
 
4.3 Kontrola nabití baterie 
 
Při zapnutí náhlavní soupravy můžete zkontrolovat stav baterie 

dvěma různými způsoby.
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4.3.1 Indikátor LED   
Při zapnutí náhlavní soupravy LED dioda rychle zabliká, čímž 

indikuje úroveň nabití baterie. 
 

4 zablikání = Vysoká, 70~100%  
3 zablikání = Střední, 30~70%  
2 zablikání = Nízká, 0~30% 

 
4.3.2 Hlasové výzvy  
Při zapnutí náhlavní soupravy přidržte současně multifunkční volič a 

tlačítko telefonu po dobu cca 3 sekundy, dokud neuslyšíte tři vysoká 

pípnutí. Následně uslyšíte hlasovou výzvu indikující hladinu nabití baterie. 

Nicméně pokud uvolníte tlačítko ihned po zapnutí, hlasová výzva 

indikující hladinu nabití baterie nezazní. 
 
4.4 Zapínání a vypínání 
 
Pro zapnutí a vypnutí stiskněte současně multifunkční volič a tlačítko 

telefonu. Během zapínání stiskněte současně multifunkční volič a 

tlačítko telefonu, dokud se nerozsvítí modrá LED dioda, přičemž 

uslyšíte vzestupné pípání. Během vypínání stiskněte současně 

multifunkční volič a tlačítko telefonu, dokud se krátce nerozsvítí 

červená LED dioda a souprava se zcela nevypne, přičemž uslyšíte 

klesající pípání. 

 

4.5 Nastavení hlasitosti 
 
Hlasitost můžete snadno nastavit otáčením multifunkčním voličem. Když 

hlasitost dosáhne maximální či minimální úrovně, ozve se zvukový signál. 

Hlasitost je nastavena a udržována na různých úrovních, samostatně pro 

každý zdroj zvukového signálu, i po vypnutí a opětovném zapnutí 

náhlavní soupravy. Například, jakmile jste nastavili hlasitost handsfree pro 

mobilní telefon, tato se nezmění i když změníte hlasitost pro přehrávání 

MP3 přes Bluetooth. Můžete tedy vždy udržovat preferovanou optimální 

úroveň hlasitosti pro každý zdroj zvukového signálu. 
 
4.6 Software 

 
4.6.1 Správce zařízení Sena   
Správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat 

nastavení zařízení přímo z vašeho PC. Pomocí tohoto softwaru můžete 

přiřadit předvolby rychlého vytáčení, předvolby FM rádia, atd. Je k 

dispozici pro Windows i Mac. Pro více informací a stažení Správce 

zařízení naleznete na www.sena.com. 
 
4.6.2 Aplikace Sena pro chytrý telefon   
Aplikace Sena pro chytrý telefon umožňuje konfigurovat nastavení 

zařízení, vytvářet skupiny interkom přátel a nahlédnout do příručky pro 

rychlý start. Jednoduše spárujte telefon s náhlavní soupravou 20S, 

spusťte aplikaci a můžete konfigurovat nastavení přímo z vašeho 

chytrého telefonu. Aplikaci Sena pro chytrý telefon pro Android nebo 

iPhone si můžete stáhnout z www.sena.com/náhlavní souprava-app/. 

 

 

 

 
15 

www.sena.com
http://www.sena.com/headset-app/


20S 

 

 

5 PÁROVÁNÍ 20S SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH  

 
Před prvním použitím náhlavní Bluetooth soupravy 20S s jakýmkoliv 

zařízení Bluetooth, budete je muset spárovat. Zařízení lze párovat s 

mobilními telefony s technologií Bluetooth, Bluetooth stereo 

zařízením jako jsou MP3 přehrávače, nebo speciální GPS navigací 

pro motocykly a s dalšími náhlavními Bluetooth soupravami Sena. 

Toto párování nutné provést pouze jedenkrát pro každé zařízení 

Bluetooth. Náhlavní souprava zůstává spárována s přístroji a 

automaticky se k nim připojí, když jsou v dosahu. Když se náhlavní 

souprava automaticky připojí ke spárovanému zařízení, uslyšíte 

vysoké pípnutí a hlasový pokyn "Phone connected" pro mobilní 

telefon a "Media connected" pro stereo zařízení Bluetooth. 
 
5.1 Párování mobilního telefonu 

 
5.1.1 Obecné zásady párování mobilního telefonu  
1. Zapněte 20S a stiskněte tlačítko telefonu po dobu 5 sekund, 

dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá a neuslyšíte 

několikanásobné zapípání. Uslyšíte hlasovou výzvu “Phone 

pairing”.  
2. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na 

seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S. 

 
3. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují. Mobilní 

telefon potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S je 
připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu 

“Your headst is paired”. 
4. Není-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se 

vrátí do pohotovostního režimu. 
 
5.1.2 Párování mobilního telefonu prostřednictvím NFC  
Váš mobilní telefon můžete rychle spárovat pomocí technologie NFC 

(Near Field Communication), pokud váš telefon touto funkcí 

disponuje.  
1. Přesvědčte se, že má Váš telefon povolenou funkci NFC a že 

je jeho displej aktivní. 

2. Zapněte 20S a vyjměte Hlavní jednotka z úchytky.  
3. Umístěte váš telefon na zadní část 20S tak, aby se NFC čidla 

zařízení dotýkala. 

4. Následujte párovací instrukce na vašem telefonu. Je-li 

vyžadováno heslo, zadejte “0000”. 

5. Mobilní telefon potvrdí, že je dokončeno párování a že zařízení 

20S  je připraveno k použití.  
6. Znovu připojte zařízení 20S k úchytce. 
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5.2 Párování druhého mobilního telefonu 
 
Typické náhlavní soupravy Bluetooth mohou být připojeny jen 

k jedinému zařízení s Bluetooth, ale funkce párování druhého 

mobilního telefonu umožňuje náhlavní soupravě spojení s dalším 

zařízením Bluetooth, jako je druhý mobilní telefon, MP3 

přehrávač, či  Bluetooth adaptér Sena SR10.  
1. Pro párování druhého mobilního telefonu stiskněte multifunkční volič 

po dobu 6 sekund, dokud nezačne rychle blikat červená LED dioda a 

neozve se několikanásobné zapípání. 
 
2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu a LED dioda 

začne blikat modře a signál se změní na vysoké, dvojité pípání. 
 

Uslyšíte hlasovou výzvu “ Second mobile phone pairing ”. 

3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na 

seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S. 

4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují 
5. Mobilní telefon potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S 

je připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu 

“Your heatset is paired”. 

6. Pro párování Bluetooth adaptéru Sena SR10, následujte pokyny 

sekce 5.5, “Párování Sena SR10, Bluetooth adaptéru pro vysílačku”. 

 
Poznámka: 
Máte-li dvě audio zařízení (A2DP) připojená k náhlavní soupravě, pak audio 
z jednoho zařízení přeruší audio z druhého zařízení. Přehráváte-li například 
hudbu z primárního telefonu, pak může být přerušeno přehráváním hudby 
z druhého telefonu a naopak 

 

 

  

  

5.3 Párování Bluetooth stereo zařízení 
 
1. Pokud je Bluetooth stereo zařízení integrováno do mobilního 

telefonu, jako např. u chytrých telefonů, není nutno s ním 

zařízení 20S párovat samostatně. Je-li zařízení 20S 

spárováno s mobilním telefonem, je zároveň spárováno i s 

Bluetooth stereo zařízením. 

2. Máte-li samostatné Bluetooth stereo zařízení, je třeba jej 

samostatně spárovat. Postup párování je stejný jako postup 

v sekci 5. 1. „ Párování mobilního telefonu“. 
 

Poznámka:  
1. Dojde-li k přerušení Bluetooth spojení mezi náhlaví soupravou a 

mobilním telefonem, klepněte na tlačítko telefonu pro okamžité 

obnovení spojení. 

2. Dojde-li k přerušení Bluetooth spojení mezi náhlaví soupravou a 

přehrávačem médií, stiskněte multifunkční volič po dobu 1 sekundy pro 

okamžité obnovení spojení. 
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5.4 Párování Bluetooth GPS Navigace 

 
5.4.1 Párování GPS  
1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte multifunkční volič po dobu 

6 sekund, dokud nezačne LED dioda rychle blikat a neuslyšíte 

několikanásobné zapípání. 

2. Během 2 sekund, klepněte na tlačítko telefonu a uslyšíte hlasovou 

výzvu “ Second mobile phone pairing ”. Znovu během 2 

sekund, klepněte na tlačítko telefonu a LED začne zeleně 
blikat a tón pípání se změní na střední. Uslyšíte hlasovou 
výzvu “GPS pairing”. 

3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na 
seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S.  

4. Jako PIN zvolte 0000.  
5. GPS potvrdí, že bylo párování dokončeno a že zařízení 20S je 

připraveno k použití. Ze zařízení 20S uslyšíte hlasovou výzvu 

“Your náhlavní souprava is paired”. 

6. Není-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se 

vrátí do pohotovostního režimu. 
 

Pozn.:  
Pokud párujete GPS pomocí GPS párování, pokyny k párování nepřeruší 
interkom konverzace, ale překryjí je.

 
Párovací diagram pro GPS je znázorněn na následujícím obrázku. 

 
 
 

 
Chytrý telefon   

 HFP 
Párování mobilního 

  
+   

telefonu 
  

 A2DP   
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Párování GPS 

  

 

20S GPS 

 
  

   
    

 
Párování GPS 
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5.4.2 Párování GPS jako mobilního telefonu  
Není-li GPS používána pouze pro krokové instrukce, ale zároveň jako 

preferovaný Bluetooth zdroj hudby, můžete GPS spárovat s 20S dle 

postupu popsaného v sekci “5.1 Párování mobilního telefonu”. 

Nicméně, protože některé GPS systémy povolují přemostění 

mobilního telefonu přes Bluetooth, můžete pro využívání telefonu 

spárovat mobilní telefon s GPS. Pokud to tak uděláte, 20S považuje 

GPS za mobilní telefon, proto již nemůžete spárovat mobilní telefon 

přímo s 20S. Detaily naleznete v manuálu vaší GPS. 

 
    

HFP     

 GPS       Mobilní telefon 
    

 HFP 
     Párování mobilního telefonu +   

  

 (A2DP)  

     
      

20S 

 
Párování GPS jako mobilního telefonu 

 
Poznámka: 
Je potřeba použít speciální GPS pro motocykly, která vysílá krokové 
instrukce do náhlavní soupravy přes Blootooth 

 

 

Většina automobilových GPS systémů tuto funkci nemá  

 

5.5 Párování Sena SR10, Bluetooth adaptéru pro 

vysílačku   
Sena SR10 je Bluetooth adaptér pro vysílačku pro skupinovou 

komunikaci, a používá HFP, stejně jako speciální GPS systémy 

pro motocykly. Pokud párujete 20S s SR10 pomocí funkce 

párování druhého mobilního telefonu, zařízení 20S je schopno 

mít připojena 2 zařízení současně: mobilní telefon a Sena SR10. 

  
1. Zapněte náhlavní sestavu a stiskněte multifunkční volič po dobu 6 

sekund, dokud nezačne rychle blikat červená LED dioda a neozve se 

několikanásobné zapípání. 

2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu a LED dioda začne 

blikat modře a signál se změní na vysoké, dvojité pípání. 
 

Uslyšíte hlasovou výzvu “ Second mobile phone pairing ”. 

3. Zapněte SR10 a následujte postup “Párování Bluetooth náhlavní 

soupravy“. Detaily naleznete v manuálu vaší SR10. 

4. Po dokončení párování uslyšíte hlasovou výzvu “Your headset is 

paired”. 
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5. Není-li proces párování dokončen během tří minut, 20S se 

vrátí do pohotovostního režimu.  
 
Příchozí audio z vysílačky přes SR10 je během interkom konverzace 

či telefonního hovoru slyšet na pozadí. Můžete poslouchat hudbu, 

odpovídat na mobilní hovor, mít interkom konverzaci a používat 

vysílačku skrze SR10 pro skupinovou komunikaci, jak je zobrazeno 

na následujícím obrázku. GPS systém či radarový detektor s 

výstupem na sluchátka nebo audio výstupem lze k SR10 připojit 

kabelem. Hlasové instrukce z GPS a alarm radarového detektoru 

jsou během interkom konverzace či telefonního hovoru rovněž slyšet 

na pozadí. Detaily naleznete v manuálu vaší SR10 
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Paralelní připojení SR10 a mobilního telefonu 

pomocí  Bluetooth párování druhého mobilního 

telefonu 
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6 PÁROVÁNÍ SE SELEKTIVNÍM PROFILEM:  
A2DP STEREO NEBO HANDSFREE 

 

Pokud máte telefon s MP3 stereo, jako např. chytrý telefon, 

můžete někdy potřebovat selektivně použít 20S pouze pro A2DP 

stereo přehrávání, nebo pouze pro handsfree mobilního telefonu. 

Tyto instrukce jsou pro pokročilé uživatele, kteří chtějí spárovat 

20S se svým chytrým telefonem pouze se selektivním profilem: 

A2DP stereo pro hudbu nebo HFP pro telefonování. 
 
Pokud jste již dříve spárovali mobilní telefon s 20S, musíte vymazat 

předchozí seznam párování na obou zařízeních - mobilním telefonu a 

20S. Chcete-li vymazat seznam párování na 20S, proveďte obnovení 

továrního nastavení nebo následujte postup vymazání seznamu 

párování popsaný v tomto manuálu. Chcete-li vymazat seznam 

párování z mobilního telefonu, postup naleznete v příručce mobilního 

telefonu. Pro většinu chytrých telefonů smažte Sena 20S ze seznamu 

zařízení Bluetooth v menu nastavení. 
 
6.1 Pouze A2DP stereo přehrávání hudby 
 
1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko telefonu po 

dobu 5 sekund, dokud nezačne střídavě blikat červená a 

modrá a neuslyšíte několikanásobné zapípání. 

 
2. Během 2 sekund klepněte znovu na multifunkční volič, LED 

začne červeně blikat a signál se změní na dvojité střední pípání. 

Uslyšíte hlasovou výzvu “Media selective pairing”. 

3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na 

seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S. 

4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují. 
 

6.2 HFP pouze pro telefonní hovor 
 
1. Zapněte náhlavní soupravu a stiskněte tlačítko telefonu po 

dobu 5 sekund, dokud nezačne střídavě blikat červená a 

modrá a neuslyšíte několikanásobné zapípání. 

2. Během 2 sekund, klepněte znovu na tlačítko telefonu, LED začne 

modře blikat a signál se změní na dvojité střední pípání. Uslyšíte 

hlasovou výzvu “Phone selective pairing”. 

3. Na svém mobilním telefonu vyhledejte zařízení Bluetooth. Na 

seznamu nalezených zařízení vyberte Sena 20S. 

4. Jako PIN zvolte 0000. Některé telefony PIN nevyžadují 
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7 VOLÁNÍ MOBILNÍM TELEFONEM A 
PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ 

 
7.1 Volání mobilním telefonem a přijímání hovorů 
 
1. Příchozí hovor můžete přijmout jednoduše klepnutím na 

tlačítko telefonu, nebo na multifunkční volič. 

2. Příchozí hovor můžete rovněž přijmout hlasitým vyslovením 

jakéhokoliv slova dle vlastního výběru, pokud je povolena 

funkce hlasového přijmutí hovoru (VOX Phone), a pokud 

nejste připojeni k interkomu. 

3. Pro skončení hovoru klepněte na tlačítko telefonu nebo 

stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud 

neuslyšíte pípnutí, nebo počkejte, až volaná osoba zavěsí. 

4. Pro odmítnutí hovoru stiskněte během vyzvánění telefonu 

multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. 

5. Pro přepojení hovoru mezi mobilním telefonem a náhlavní 

soupravou během hovoru stiskněte tlačítko telefonu po dobu 

2 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.  

6. Volání lze uskutečnit několika způsoby:  
–– Vytočte číslo na číselníku vašeho telefonu a volejte. Hovor 

bude automaticky přesměrován do náhlavní soupravy. 

 
–– U starších telefonů, které automaticky nepřesměrují 

hovory do náhlavní soupravy, stiskněte po zadání čísla 

tlačítko telefonu.  
–– V pohotovostním režimu klepněte na tlačítko telefonu pro 

aktivaci hlasového vytáčení. Pro tuto funkci musí být na 

telefonu povoleno hlasové vytáčení. Další informace 

naleznete v manuálu vašeho mobilního telefonu. 
 
Poznámka:  
1. Pokud používáte druhé telefonní spojení a máte příchozí hovor 

z druhého telefonu, zatímco probíhá hovor přes první telefon, můžete 

jej přijmout. V tomto případě bude volání z prvního telefonu v režimu 

čekání. Po skončení hovoru se automaticky navrátíte k prvnímu hovoru. 

2. Pokud používáte druhé telefonní spojení a GPS, nebudete během 

hovoru slyšet pokyny GPS. 
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7.2 Rychlé vytáčení 
 
Telefonní hovor můžete rychle uskutečnit pomocí rychlého 

hlasového vytáčení.  
1. Pro vstup do menu rychlého hlasového vytáčení, dvakrát klepněte na 

tlačítko telefonu a uslyšíte jednoduché pípnutí středně vysokého tónu 

a hlasovou výzvu “Speed dial”. 

2. Otočte multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti 

směru hodinových ručiček pro pohyb mezi nabídkami. Pro každou 

položku menu uslyšíte hlasovou výzvu. 

3. Klepněte na tlačítko telefonu pro zvolení hlasového menu 
z následujících položek: 

 

(1) Last number redial (4) Speed dial 3 

(2) Speed dial 1 (5) Cancel  
(3) Speed dial 2  

4. Při výběru volby opakování posledního volaného čísla uslyšíte 

hlasovou výzvu “Last number redial”. Pro opětovné vytočení čísla 

posledního hovoru klepněte na tlačítko telefonu. 

5. Pro volání s využitím jedné z rychlých voleb otáčejte multifunkční 

volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových 

ručiček, pro pohyb mezi nabídkami, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu 

“Speed dial (#)”. Pak klepněte na tlačítko telefonu. 

6. Pokud chcete okamžitě opustit rychlé vytáčení, otáčejte  

multifunkční volič, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Cancel”, a 

klepněte na 

 
tlačítko telefonu, nebo multifunkční volič. Není-li stisknuto 

žádné tlačítko během 15 sekund, 20S opustí nabídku 

hlasového vytáčení a vrátí se do pohotovostního režimu. 
 

Poznámka:  
1. Aby bylo možno používat funkci rychlého vytáčení, ujistěte se, že je 

mobilní telefon spojen s náhlavní soupravou 

2. Rychlá volba musí být nejprve nastavena prostřednictvím náhlavní soupravy 

(viz sekce 21.1, "Přiřazení rychlé volby"), aplikace Sena pro chytré telefony, 

nebo Správce zařízení. 

 

Odpověď  
Klepněte na tlačítko telefonu nebo klepněte na 
multifunkční volič , nebo vyslovte “Hello” 

   

Konec  
Klepněte na tlačítko telefonu nebo stiskněte 
multifunkční volič po dobu 2 sekund 

   

Odmítnutí  Stiskněte  multifunkční volič po dobu 2 sekund 
   

Přepojení  Stiskněte  tlačítko telefonu po dobu 2 sekund 
   

Volání  Použijte číselník telefonu 
   

Rychlé 
vytáčení  Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu 

   

Hlasové 
vytáčení  Klepněte na tlačítko telefonu  

   

  Operace pro hovory z mobilního telefonu 
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7.3 Interkom a mobilní telefonát 
 
1. Máte-li příchozí mobilní telefonát během interkom 

konverzace, uslyšíte vyzvánění. Můžete si zvolit: 1) přijmout 

hovor a přerušit interkom konverzaci, nebo 2) odmítnout 

hovor a setrvat v interkom konverzaci.  
a. Pro přijmutí hovoru a přerušení interkom konverzace, 

klepněte na multifunkční volič, nebo tlačítko telefonu. 

Pokud jste připojeni k interkomu, funkce VOX Phone 

nepracuje jste-li připojeni na interkom. Jakmile skončíte 

telefonát, interkom bude automaticky obnoven. 

b. Pro odmítnutí hovoru a setrvání v interkom konverzaci 

stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund , dokud 

neuslyšíte pípnutí. Na rozdíl od jiných motocyklistických 

náhlavních souprav, tato funkce brání uživateli v tom, aby 

byl odpojen od interkom konverzace příchozím 

telefonátem.  
2. Máte-li příchozí interkom hovor během telefonního hovoru 

uslyšíte 4 vysoká pípnutí, upozorňující na příchozí interkom 

hovor. Uslyšíte hlasovou výzvu “Interkom requested”. 

V tomto případě interkom hovor nepřeruší telefonát, neboť 

interkom má nižší prioritu než telefonát. Pro uskutečnění či 

přijmutí interkom hovoru musíte zavěsit telefonní hovor. 

 

 

8 STEREO HUDBA 

 

Stereo hudbu můžete poslouchat dvěma způsoby: pomocí 

připojeného audio kabelu či bezdrátového Bluetooth připojení. 
 
8.1 Pomocí stereo audio kabelu 
 
Připojte váš stereo MP3 přehrávač přímo k 20S s použitím 2.5 mm / 3.5 

mm stereo audio kabelu. Hlasitost můžete nastavit otočením 

multifunkčního voliče na náhlavní soupravě. Hlasitost můžete rovněž 

nastavit přímo na MP3 přehrávači. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MP3 Port  
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8.2 Bezdrátové Bluetooth připojení 
 
Bluetooth audio zařízení musí být spárováno s 20S dle postupu “Párování 

Bluetooth stereo zařízení ” popsaného v sekci 5.3. 20S podporuje  

Audio/Video Remote Control profil (AVRCP). Pokud tedy vaše 

Bluetooth zařízení podporuje AVRCP, můžete použít 20S pro 

dálkové ovládání přehrávání hudby. Nejen že můžete ovládat 

hlasitost, ale můžete používat i další funkce, jako přehrávání, 

pauza, další a předchozí stopa. Je-li povolena funkce Audio 

multitasking povolen, můžete poslouchat hudbu během interkom 

konverzace.  
1.  Pro nastavení hlasitosti otočte multifunkčním voličem. 

 
2. Pro přehrání či zastavení hudby stiskněte a po dobu 1 

sekundy podržte multifunkční volič, dokud neuslyšíte dvojité 

pípnutí. 

 
 
 
 
 

 

3. Pro posun na následující či předchozí stopu otáčejte 

multifunkčním voličem ve směru nebo proti směru hodinových 

ručiček 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  
Přes Bluetooth je hudba dostupná pouze pokud je MP3 port prázdný. Pro 

přehrání hudby přes Bloototh se prosím ujistěte, že je audio kabel odpojen 

od úchytky. 
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8.3 Sdílení hudby 
 
Během interkom konverzace přes vysílačku můžete sdílet hudbu 

s přáteli na interkomu pomocí Bluetooth stereo.  
1. Ujistěte se, že je anténa vyklopena.  
2. Pro přehrávání hudby zapněte interkom přes vysílačku a 

stiskněte a držte multifunkční volič po dobu jedné sekundy. 

3. Stiskněte a držte multifunkční volič, dokud neuslyšíte trojité 

pípnutí a hlasovou výzvu “Music sharing on”. 

4. Pro posun o stopu vpřed nebo vzad otočte stisknutý 

multifunkční volič ve směru nebo proti směru hodinových 

ručiček. 

5. Pro přerušení sdílení hudby stiskněte a drže multifunkční volič 

dokud neuslyšíte trojité pípnutí a hlasovou výzvu “Music 

sharing off”. 
 
Další informace o interkom spojeních naleznete v kapitole 15. 

 
Poznámka:  
1. Pro sdílení hudby musí být povolena funkce audio multitasking. Další 

informace o funkci audio multitasking naleznete v sekci 21.2. 

2. Vy i váš přítel na interkomu můžete dálkově ovládat přehrávání hudby 

během jejich sdílení, jako například posouvat stopy vpřed a vzad.  

3. Když máte během sdílení hudby příchozí hovor, uskutečňujete 

telefonní hovor, nebo posloucháte krokové hlasové instrukce GPS, 

funkce bude pozastavena. 

 

 

9 GPS NAVIGACE 

 
Párujete-li  Bluetooth GPS k 20S, jak je popsáno v kapitole 5.4, 

"Bluetooth GPS navigace párování", můžete během interkom 

konverzace slyšet hlasové instrukce z GPS. Hlasové instrukce z GPS 

nepřeruší interkom konverzace. 

 
           
           

   GPS     

   Hlasové 

     Párování GPS  

   
    instrukce    

 HFP      Interkom    
 

Párování  

     
Párování 

   
         

Chytrý telefon 
 

20S Přítel na interkomu mobilního telefonu  interkomu 
 

Interkom a hlasové instrukce GPS 
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10 SENA SR10, DVOUCESTNÝ RÁDIOVÝ 
ADAPTÉR 

 
Jak je popsáno v sekci 5.5, můžete použít vysílačku a 20S Bluetooth 

interkom současně, použitím Bluetooth adaptéru Sena SR10 pro 

vysílačku spolu 20S. Příchozí audio z vysílačky nepřeruší interkom 

konverzaci, ale je slyšet v pozadí. Tato funkce je užitečná pokud máte 

interkom konverzaci s pasažérem na zadním sedadle a zároveň 

skupinovou komunikaci přes vysílačku s dalšími motocyklisty. 

 
 
 
 
 
 
 

Chytrý telefon       

  

HFP 

 Vysílačka 

  Párování        
+  

Mobilního telefonu 
       

  A2DP   Drátové      

      spojení 
    

Audio z 

      
          

          
          

    vysílačky   Drátové        

    
Párování 

 spojení 
    

   GPS 
    

  20S  druhého telefonu       

 Interkom 
    

Párování Sena SR10 

    interkomu       

      Drátové 

      spojení 
           

           
            

Přítel na interkomu   
Radarový detektor  

Interkom a vysílačka 
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11 FM RÁDIO 

 

11.1 Zapínání / vypínání FM Radia 
 
Pro zapnutí FM rádia stiskněte a podržte tlačítko telefonu po dobu 2 

sekund, dokud neuslyšíte dvojité střední pípání. Pak uslyšíte hlasovou 

výzvu “FM on”. Pro vypnutí FM rádia, stiskněte a podržte tlačítko 

telefonu po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “FM off”. 

Při vypnutí si  20S zapamatuje frekvenci poslední stanice. Při dalším 

zapnutí bude tato poslední hrát. 
 
11.2 Předvolené stanice 
 
Při poslechu FM rádia můžete poslouchat přednastavené stanice. 

Jedenkrát klepněte na tlačítko telefonu pro přechod na další uloženou 

předvolenou stanici. 
 
11.3 Hledání a ukládání 
 
“Hledání” je funkce, která postupně prohledává frekvence a hledá stanice.  
Pro použití “hledání” postupujte dle následujícího postupu:  
1. Otočte stisknutý multifunkční volič ve směru hodinových ručiček pro 

vyhledávání stanic ve směru nahoru nebo proti směru hodinových 

ručiček pro vyhledávání stanic ve směru dolů. 

2. Je-li během prohledávání frekvencí nalezena stanice, funkce hledání 

se zastaví. 

 
3. Chcete-li uložit aktuální stanici, stiskněte a podržte multifunkční volič 

po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Preset (#)”. 

4. Pro výběr požadovaného čísla předvolby pro danou stanici otočte 

multifunkční volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru 

hodinových ručiček. Můžete uložit až 10 předvolených stanic. (operaci 

přednastavení můžete zrušit vyčkáním po dobu přibližně 10 sekund) 

Uslyšíte “Save preset cancelled”. Můžete také otočit multifunkční 

volič ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových 

ručiček, dokud neuslyšíte “Cancel”. Klepněte na multifunkční volič 

pro potvrzení zrušení. Uslyšíte “Save preset cancelled”). 

5. Chcete-li uložit aktuální stanici, klepněte na multifunkční volič znovu. 
Uslyšíte hlasovou výzvu “Save preset (#)”. 

6. Pro smazání uložené stanice pod předvoleným číslem klepněte na 
tlačítko telefonu. Uslyšíte hlasovou výzvu “Delete preset (#)”. 
  

Poznámka:  
1. Před použitím FM rádia můžete FM stanice uložit do předvoleb. 

Připojte 20S k počítači a otevřete Správce zařízení. V nastavení 

zařízení 20S můžete uložit až 10 předvolených frekvencí FM stanic. 

Stejnou operaci lze provést i pomocí Sena aplikace pro chytrý telefon. 

2. Při poslechu FM rádia můžete stále přijímat příchozí telefonní hovor a 

interkom. 
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11.4 Sken a uložení 
 
"Sken" je funkce, která automaticky vyhledává frekvence stanic, 

od současné frekvence směrem nahoru. Pro použití funkce skenu 

postupujte dle následujícího postupu:  
1. Dvakrát klepněte na tlačítko telefonu. Vyhledávání dalších 

stanic začne od současné stanice směrem. 

2. Je-li nalezena stanice, ladění se zastaví na dané frekvenci po 

dobu 8 sekund, a pak skenování pokračuje k další frekvenci 
3. Funkce skenování se zastaví, pokud znovu dvakrát klepnete na 

tlačítko telefonu.  
4. Pro uložení stanice během skenování frekvencí klepněte na 

tlačítko telefonu, když se hledání zastaví na dané frekvenci. 

Uslyšíte hlasovou výzvu z 20S “Save preset (#)”. Stanice se 

uloží jako další předvolba. 

5. Všechny stanice přednastavené během skenování přepíší 

dříve uložené stanice. 

11.5 Dočasné přednastavení 
 
S funkcí dočasného přednastavení můžete automaticky dočasně 

přednastavit stanice bez změny současného přednastavení. 

Třikrát klepněte na tlačítko telefonu pro automatické nalezení 10 

dočasně předvolených stanic. Dočasně přednastavené stanice 

budou při vypnutí vyresetovány. 

 

11.6 Výběr regionu 
 
Správný region pro FM frekvence můžete nastavit ve Správci 

zařízení. Nastavením regionu můžete optimalizovat vyhledávací 

funkci pro vyhnutí se prohledávání zbytečných frekvenčních pásem 

(Tovární nastavení: Ameriky). 
 

Region Rozpětí frekvencí Krok 
   

Celosvětově 76.0 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz 
   

Ameriky 87.5 ~ 107.9 MHz ± 200 kHz 
   

Asie 87.5 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz 
   

Austrálie 87.5 ~ 107.9 MHz ± 200 kHz 
   

Evropa 87.5 ~ 108.0 MHz ± 100 kHz 
   

Japonsko 76.0 ~ 90.0 MHz ± 100 kHz 
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12 VENKOVNÍ REŽIM 13 HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 

Prostorový zvuk můžete poslouchat mimo helmu aktivací 

venkovního režimu. Pro aktivaci venkovního režimu stiskněte 

dvakrát tlačítko venkovního režimu, umístěné na spodní straně 

úchytky. Pro deaktivaci venkovního režimu znovu dvakrát 

stiskněte tlačítko venkovního režimu. 

 
 
 
 
 
 

 

Tlačítko venkovního režimu   

 
Poznámka:  
Venkovní režim má vyšší prioritu než mobilní telefon, nelze tedy volat ani 

přijímat telefonní hovor, poslouchat hudbu, nebo vést interkom konverzaci, 

pokud je aktivován venkovní režim. 

 

Hlasové ovládání 20S umožňuje ovládat některé operace 

jednoduše pomocí hlasu. Zařízení 20S můžete ovládat kompletně 

formou handsfree, pomocí funkce rozpoznávání hlasu. Funkce 

hlasového ovládání pracuje pouze s anglickými příkazy. 
 
Postup hlasového ovládání:  
1. Existují tři způsoby vstupu do režimu hlasového ovládání. 

Nejjednodušší způsob je jednou klepnout na tlačítko venkovní režim. 

Dalším způsobem je dvojí poklepání povrchu 20S nebo helmy 

obklopující 20S. Dbejte na to, abyste  během tohoto procesu nestiskli 

multifunkční volič. A konečně, v pohotovostním režimu můžete 

vyslovit povel “Hello Sena”. 
 
2. Vyslovte hlasový příkaz z níže uvedené tabulky: 
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Režim Funkce Hlasový příkaz 
   

 
Začátek/konec interkomu 

“Interkom 
 

[one, two, … , nine]”   
   

 Konec všech interkomů “End interkom” 
Pohotovostní režim 
 / Hudba / FM rádio 

  

Volání posledního interkomu “Last interkom” 
   

Skupinový interkom “Group interkom”  
   

 Párování interkomu “Pairing interkom” 
   

 Rušení operací “Cancel” 
   

 Přehrání / přerušení hudby 
“Music” nebo 

“Stereo” 
   

 Zapnutí / vypnutí FM rádia “FM radio” 
   

 Kontrola baterie “Check battery” 
   

 
Rychlé vytáčení 

“Speed dial 
 

[one, two, three]” 
Pohotovostní režim 

 
  

Vytočení posledního hovoru “Redial”  
   

 
Nápověda hlasového 

ovládání “What can I say?” 
   

 Kontrola připojených 
zařízení “Connected devices” 

 

 
   

 Menu konfigurace “Configuration” 
   

 
 

Režim Funkce Hlasový příkaz 
   

 Další stopa (hudba) / další 
“Next”  stanice (FM rádio)   

   

Hudba / FM rádio Předchozí stopa (hudba) / 
“Previous”  Předchozí stanice (FM rádio)   

   

 Zastavit hudbu / FM rádio “Stop” 
   

 
Poznámka:  
1. Výkon hlasového ovládání se může lišit v závislosti na okolních 

podmínkách, včetně rychlosti jízdy, typu helmy a okolního hluku. 

Chcete-li zvýšit výkon, minimalizujte aerodynamický hluk na mikrofonu 

použitím molitanového krytu mikrofonu a zavíráním hledí. 

2. Chcete-li aktivovat hlasové ovládání během funkce, tzn. mimo 

pohotovostní režim, klepněte na tlačítko venkovního režimu nebo 

dvakrát poklepejte povrch hlavní jednotky. 

3.  
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14 PÁROVÁNÍ INTERKOMU 

 
14.1 Párování s dalšími náhlavními soupravami 

20S pro interkom konverzace 
 
Zařízení 20S může být pro Bluetooth interkom konverzaci spárováno až 

s devíti dalšími náhlavními soupravami. 

1. Zapněte obě náhlavní soupravy 20S (A a B) které chcete spárovat. 

2. Náhlavní soupravy lze uvést do párovacího režimu dvěma způsoby.  
–– Stiskněte multifunkční volič náhlavní soupravy A a B po dobu 6 sekund 

dokud červené LED diody obou jednotek nezačnou rychle blikat. 

Uslyšíte hlasovou výzvu “Intercom pairing”. 
 

–– Vyjměte obě náhlavní soupravy z úchytek. Vezměte každou z nich do 

jedné ruky a současně s nimi třeste, dokud zelené LED diody obou 

jednotek nezačnou rychle blikat.  
3. Jednoduše klepněte na multifunkční volič  kterékoliv z daných dvou 

náhlavních souprav A nebo B (Nezáleží na tom, zda zvolíte A nebo 

B.) a vyčkejte, dokud se LED diody na obou náhlavních soupravách 

nerozsvítí modře a nedojde k automatickému interkom spojení. Obě 

náhlavní soupravy 20S, A a B, jsou spárovány pro interkom 

konverzaci. Není-li párování dokončeno do jedné minuty, přejde 20S 

do pohotovostního režimu. 

 
A 

 
 
 

 
B C D J 

 
 
 

Párování A & B 
 
4. Můžete spárovat až devět dalších náhlavních souprav. Pro 

spárování více náhlavních souprav, jako např. A a C, A a D, a 

další, jednoduše následujte stejný postup popsaný výše. 
 

A A 

 
 
 

 
B C D J B C D J 

 
 
 

Párování A & C Párování A & D  
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5. Pořadí párování probíhá v režimu ‘Poslední připojen, první 

obsloužen“’. Je–li náhlavní souprava spárována s více 

náhlavními soupravami pro interkom konverzace, poslední 

spárovaná náhlavní souprava je nastavena jako první 

interkom přítel. Předchozí interkom přítel se stane druhým 

interkom přítelem, a třetím interkom přítelem. 
 

Poznámka:  
1. Například, po párovacích postupech popsaných výše je náhlavní 

souprava D prvním interkom přítelem náhlavní soupravy A. Náhlavní 
souprava C je druhým interkom přítelem náhlavní soupravy A, a 
náhlavní souprava B je třetím interkom přítelem náhlavní soupravy A. 

2. Párování pomocí zatřesení pracuje pouze mezi zařízeními typu 20S.  
3. Chcete-li zrušit párování, v režimu párování dvakrát klepněte na 

multifunkční volič. 

 

14.2 Párování s dalšími modely náhlavních 

souprav pro interkom konverzaci  
20S lze pro interkom konverzaci párovat s ostatními modely 

náhlavních souprav, jako jsou SMH10 a SMH5. Pro párování s těmito 

modely náhlavních souprav následujte uvedený postup. 
 

Poznámka:  
SMH5 se nemůže zúčastnit vícenásobného interkom připojení s 20S nebo 

SMH10. SMH5 mají omezenou kapacitu dvoucestného interkomu mezi sebou či 

s dalšími náhlavními soupravami, jako  SMH10 a SMH5. 

 

 

15 DVOUCESTNÝ & VÍCECESTNÝ INTERKOM 

 
15.1 Dvoucestný Interkom 
 
1. Ujistěte se, že je před interkom spojením vyklopena anténa. 
2. Konverzaci s jedním interkom přítelem můžete začít buď pomocí 

multifunkčního voliče  nebo  hlasovým povelem. Jednou klepněte 
pro zahájení interkomu s prvním interkom přítelem a dvakrát 
klepněte pro zahájení interkomu s druhým interkom přítelem. 
Pro zahájení interkomu s třetím interkom přítelem a dalšími, 
třikrát klepněte pro vstup do režimu výběru přítele. Otočením 
multifunkčního voliče vyberte přítele a znovu klepněte pro 
zahájení interkomu s tímto přítelem. 

 
3. Interkom konverzaci můžete skončit použitím multifunkčního 

voliče nebo hlasovým příkazem. Stiskněte a držte po dobu 2 
sekund pro skončení jakéhokoliv interkomu, nebo použijte 
hlasový povel “End Interkom”. Můžete také jednou klepnout pro 
ukončení interkomu s prvním interkom přítelem a dvakrát 
klepnout pro skončení interkomu s druhým interkom přítelem. 
Pro skončení interkomu s třetím interkom přítelem a dalšími, 
třikrát klepněte pro vstup do režimu výběru přítele. Otočením 
multifunkčního voliče vyberte přítele a znovu klepněte pro 
zahájení interkomu s tímto přítelem. Můžete také hlasový povel 
“Interkom [one~nine]” pro skončení daného interkomu. 
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1. interkom přítel 2. interkom přítel 

3. ~ 9. interkom 
 přítel    
    

   
Trojí klepněte na → 

otáčejte 

Začátek interkomu Jedno klepnutí Dvojí klepnutí pro volbu přítele → 

   jedno klepnutí 
    

   
Trojí klepněte na → 

otáčejte 

Konec interkomu Jedno klepnutí Dvojí klepnutí pro volbu přítele → 

   jedno klepnutí 
    

Konec jakéhokoliv 
interkomu Stiskněte a držte po dobu 2 sekund 

     
Spuštění & ukončení interkomu 

15.2 Vícecestný interkom 

 
15.2.1 Zahájení třícestného interkomu  
Vy (A) můžete mít třícestný interkom s dvěma dalšími přáteli s 20S  

(B & C) zřízením dvou interkom spojení najednou.  
1. Pro třícestný interkom musíte být vy (A) spárováni s dalšími 

přáteli (B & C). 

 
2. Zahajte interkom konverzaci s jedním ze dvou přátel ve vaší 

interkom skupině. Například vy (A) můžete zahájit interkom 

konverzaci s interkom přítelem (B), nebo interkom přítel (B) 

může zahájit interkom konverzaci s vámi (A). 

 

 
(A) 

 

 
První přítel Druhý přítel 

(B) (C) 

 

3. Druhý interkom přítel (C) se může připojit k interkomu pomocí 

interkom připojení k vám (A). Vy (A) můžete také  zahájit 

interkom konverzaci s interkom přítelem (C). 

 

 
(A) 

 
  

Párování 

 

(A) Párování    
       

        
První přítel   Druhý přítel 

(B) (C) 

 

 
První přítel Druhý přítel  

(B) (C) 
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4. Nyní vy (A) a interkom přátelé s 20S (B & C) máte třícestný 

interkom. 

 

 
(A) 

 

 
První přítel Druhý přítel 

(B) (C) 

 

15.2.2 Ukončení třícestného interkomu  
Pokud jste účastníkem třícestného interkomu, můžete interkom 

úplně zrušit, nebo zrušit interkom konverzaci pouze s jedním 

z vašich aktivních interkom přátel.  
1. Pro úplné zrušení třícestného interkomu stiskněte 

multifunkční volič po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte dvojité 

pípnutí. Tím zrušíte obě interkom připojení (B) a (C). 

2. Klepněte jednou nebo dvakrát na multifunkční volič  pro rozpojení 

daného interkom spojení s jedním ze dvou interkom přátel. 

Například, jedním klepnutím na multifunkční volič, můžete  

skončit pouze interkom spojení s prvním interkom přítelem (B). 

Nicméně, stále budete mít interkom připojení s druhým interkom 

přítelem  
(C). 

 
 

Úkon multifunkčního voliče Výsledek 

 

  

Stiskněte na 2 sekundy Odpojení (B) & (C) 
 

   

Jedno klepnutí Odpojení (B)  
   

Dvojí klepnutí Odpojení (C)  
   

 
15.2.3 Zahájení vícecestného interkomu  
Můžete mít vícecestný interkom až se sedmi dalšími uživateli 20S 

vytvořením interkomového řetězce. Jak hlava, tak koncový 

účastník řetězce může přidávat nové účastníky. 

 

 
(A) 

 
 
 

První přítel Druhý přítel  
(B) (C) 

 
Například, máte-li nastaven třícestný  interkom, nový účastník (D) 

může být přidán účastníkem (B) - hlavou, nebo koncovým 

účastníkem (C). Pokud (D) byl přidán k (C), pak se (D) stává 

novou hlavou řetězce. Tímto způsobem může řetězec obsahovat 

až osm osob. 
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(A) 

 
 
 

První přítel Druhý přítel  
(B) (C) 

 
Mějte na paměti, že interkom přátelé každého účastníka jsou ti, 

kteří spolu sousedí. 
 

Poznámka:  
Chcete-li mít vícecestný interkom s více než čtyřmi účastníky, je nutné povolit 

osmicestný interkom. Více informací naleznete v kapitole 21.10 "Zapnutí / 

vypnutí osmicestného interkomu". 

 
15.2.4 Ukončení vícecestného interkomu  
Vícecestný interkom můžete zcela opustit, nebo odpojit jen část řetězce.  
1. Pro úplné zrušení vícecestného interkomu stiskněte multifunkční volič 

po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. Tím dojde 

k ukončení interkom spojení mezi vámi (A), a ostatními účastníky 

řetězce. 

2. Klepněte jednou nebo dvakrát na multifunkční volič  pro rozpojení 

daného interkom spojení s jedním ze dvou interkom přátel. Jedno 

klepnutí odpojí interkom spojení mezi vámi (A) a (B). 

 

Zbytek spojení v řetězci bude zachován. Podobně, dvojité 

klepnutí odpojí interkom spojení mezi vámi (A) a (C), přičemž 

zbytek spojení v řetězci bude zachován. 

 
 
 

(A) 

 
 
 

První přítel Druhý přítel  
(B) (C) 

 
Jedno klepnutí 

 
 

 
(A) 

 
 
 

První přítel Druhý přítel  
(B) (C) 

 
Dvojí klepnutí 
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Úkon multifunkčního voliče Výsledek 
  

Stiskněte a držte po dobu 1 sekundy Odpojení všech účastníků 
  

Jedno klepnutí Odpojení účastníků připojených k (B) 
  

Dvojí klepnutí Odpojení účastníků připojených k (B) 
  

 

15.3 Selhání Interkomu 
 
Pokusíte-li se o interkom konverzaci s přítelem, který již má 

vícecestný interkom s ostatními, nebo telefonní hovor, uslyšíte nízké 

dvojité pípnutí signalizující zaneprázdněný interkom busy. V tomto 

případě musíte opakovat volání později. 
 
15.4 Znovupřipojení interkomu 
Pokud se váš interkom přítel dostane mimo dosah v průběhu 

interkom konverzace, uslyšíte statický hluk, a interkom se po chvíli 

rozpojí. V takovém případě se zařízení 20S automaticky pokouší 

obnovit spojení každých 8 minut a vy uslyšíte vysoké dvojí pípnutí, 

dokud se nepodaří interkom obnovit. Pokud si nepřejete obnovení, 

klepněte na multifunkční volič pro zastavení pokusů o znovupřipojení. 

 

 
 

16 TŘÍCESTNÝ KONFERENČNÍ HOVOR 

 

S ÚČASTNÍKEM INTERKOMU 
 

Můžete mít trojcestný konferenční hovor přidáním interkom přítele k 

mobilnímu  telefonnímu rozhovoru. Během telefonátu proveďte 

interkom volání jednomu z interkom přátel klepnutím na multifunkční 

volič a tím vytvoříte trojcestný konferenční hovor s osobou na 

telefonní lince mobilního telefonu. Chcete-li odpojit nejprve interkom 

a vrátit se ke svému soukromému mobilnímu telefonu, ukončete 

interkom klepnutím na multifunkční volič. Chcete-li nejprve ukončit 

telefonní hovor a udržet interkom konverzaci, stiskněte multifunkční 

volič po dobu 2 sekund, nebo klepněte na tlačítko telefonu, nebo 

počkejte až osoba na mobilní telefonní lince ukončí hovor. 
 

Začátek Během telefonátu klepněte na multifunkční volič 
  

Nejprve skončit interkom Klepněte na multifunkční volič 
  

 Stiskněte multifunkční volič po dobu 2 sekund 

Nejprve skončit telefonní 
hovor 

nebo 
klepněte na tlačítko telefonu  

nebo 

 vyčkejte až volaná osoba ukončí hovor 
   

Začátek & Ukončení třícestného konferenčního hovoru 
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17 SKUPINOVÝ INTERKOM 18 UNIVERZÁLNÍ INTERKOM 

 
 

Skupinový interkom vám umožní okamžitě vytvořit vícecestnou 

interkom konferenci až s osmi účastníky. Základ skupinového 

interkomu můžete vytvořit prostřednictvím aplikace pro chytré 

telefony.  
1. Spusťte aplikaci pro chytré telefony a přejděte do ‘nastavení 

skupiny’ pod volbou ‘nastavení interkomu’. 

2. Projděte seznam přátel a zvolte až sedm dalších osob se 

kterými chcete vytvořit skupinu. 

3. Zaškrtněte své přátele a stiskněte ‘Uložit do mého 20S’ na 
obrazovce.  

4. Pro začátek skupinového interkomu stiskněte ‘Připojit’ na 

obrazovce nebo tlačítko venkovního režimu po dobu 1 

sekundy. 
 

Poznámka:  
Pro použití skupinového interkomu s více než čtyřmi účastníky musíte 

povolit osmicestný interkom. Více detailů naleznete v sekci 21.10, 

“Povolení/zakázání osmisměrného interkomu. 

 

Pomocí funkce univerzálního interkomu můžete vést interkom 
konverzaci s uživateli, kteří používají náhlavní soupravy Bluetooth 
jiné, než Sena. Tyto soupravy mohou být spojeny s Bluetooth 
náhlavní soupravami Sena, pokud podporují Bluetooth Hands-Free 
Profile (HFP). Pracovní vzdálenosti se mohou lišit v závislosti na 
výkonu Bluetooth náhlavní soupravy ke které se připojí. Obecně je 
kratší než běžná interkom vzdálenost, neboť užívá Bluetooth 
handsfree profil. 

18.1 Párování univerzálního interkomu 
 
Pro Bluetooth interkom komunikaci lze 20S párovat s jinými Bluetooth 
náhlavními soupravami, než soupravami značky Sena. 20S můžete 
párovat pouze s jednou náhlavní soupravou, jinou než Sena. Pokud 
tedy párujete s jinou náhlavní soupravou než Sena, předchozí 
seznam párování bude odstraněn. 
 

1. Zapněte 20S a náhlavní soupravu, jinou než Sena, kterou chcete 
spárovat. 

2. Stiskněte multifunkční volič po dobu 12 sekund pro vstup do 
konfiguračního menu. Otočte multifunkční volič, dokud neuslyšíte 
výzvu “Universal interkom pairing”. Stiskněte tlačítko telefonu 
pro vstup do párovacího režimu pro univerzální interkom, modrá 
LED dioda se rychle rozbliká a uslyšíte vícenásobné pípání. Více 
detailů naleznete v sekci 21.17, “ Párování univerzálního 
interkomu.  
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3. Proveďte operaci potřebnou pro párování handsfree s jinou 

náhlavní soupravou, než Sena (viz. manuál náhlavní soupravy  

kterou chcete použít). 20S v režimu párování provede 

párování s náhlavní soupravou, jinou než Sena automaticky.  
 
18.2  Dvoucestný univerzální interkom 

 

20S 
 

 

 

  

18.3 Třícestný univerzální interkom  

Můžete mít třícestné interkom spojení se dvěma zařízeními  

 

20S a jednou náhlavní soupravou, jinou než Sena.   
1. Vy (A) musíte být spárováni s jinou Bluetooth náhlavní soupravou než 

Sena (B) a další náhlavní soupravou 20S (C). 

 
 
Univerzální interkom s jinou náhlavní soupravou než Sena můžete 

spustit pomocí stejné metody interkom spojení, jako by se jednalo o 

náhlavní soupravu Sena. Ujistěte se, že je anténa vyklopena a 

následně můžete jedním klepnutím na multifunkční volič  zahájit 

interkom konverzaci s prvním interkom přítelem, dvojím klepnutím s 

druhým interkom přítelem a trojím klepnutím s třetím interkom 

přítelem. 

 

Párování 
 

 

 

 

(B) 

  

(A) 
Pairin
g 

    
(C) 

 
Jiné náhlavní soupravy než Sena mohou spustit univerzální interkom 

spojení aktivací hlasového vytáčení nebo funkce opětovného vytočení. 

Rovněž můžete rozpojit existující spojení funkcí ukončení telefonátu (viz 

uživatelský manuál náhlavních souprav pro hlasové vytáčení, opětovné 

vytáčení a skončení hovoru). 

 
2. Začněte interkom konverzaci ve vaší interkomové skupině s náhlavní 

soupravou, jinou než Sena (B). Například, vy (A) můžete začít 
interkom konverzaci s náhlavní soupravou, jinou než Sena (B). Jiná 
náhlavní souprava než Sena (B) může rovněž začít interkom hovor s 
vámi (A). 

 
 

 

(A) 

 
(B) (C) 
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3. Další 20S (C) se může k interkomu připojit pomocí interkom 

volání vám (A). 

 

 
(A) 

 

 
(B) (C) 

 

4. Nyní vy (A), non-Sena Bluetooth náhlavní souprava, jiná než 

Sena  (B), a další 20S (C) máte třícestný interkom. 
 

 
(A) 

 

 
(B) (C) 

 

5. Od třícestného univerzálního interkomu se můžete odpojit 
stejným způsobem, jako od běžného třícestného interkomu. Viz 
sekce 15.2.2, „Ukončení třícestného interkomu“ 

 

 

18.4 Čtyřcestný univerzální interkom 
 
Čtyřcestné univerzální interkomové připojení můžete vytvořit v několika 

různých konfiguracích 1) tři zařízení 20S a jedna jiná Bluetooth náhlavní 

souprava než Sena nebo 2) dvě zařízení 20S a dvě jiné Bluetooth 

náhlavní soupravy než Sena. 

Můžete mít několik dalších konfigurací čtyřcestného univerzálního 
interkomového připojení, 1) vaše náhlavní souprava (A), jiná 
Bluetooth náhlavní souprava než Sena (B), další 20S (C), jiná 
Bluetooth náhlavní souprava než Sena (D), 2) vaše náhlavní 
souprava (A), jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (B), a dvě 
další náhlavní soupravy 20S (C a D). Váš čtyřcestný univerzální 
interkom hovor můžete uskutečnit stejně jako běžný čtyřcestný 
interkom hovor.   
18.4.1 Čtyřcestný univerzální interkom Případ 1  
Dvě náhlavní soupravy 20S (A a C) a dvě jiné Bluetooth náhlavní 

soupravy než Sena (B a D).  
1. Vy (A) můžete začít interkom konverzaci s jinou Bluetooth náhlavní 

soupravou než Sena (B). 

 

 
(A) (C) 

 
 

 
 
(B) (D) 
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2. Další 20S (C) se může k interkomu připojit pomocí 
interkom volání vám (A). 
 

 
(A) (C) 

 
 

 
(B) (D) 

 
3. Jiná Bluetooth náhlavní souprava než Sena (D) se může 

připojit k třícestnému interkomu pomocí interkom hovoru 20S 

(C). 

 

 
(A) (C)   

 
 

 
(B) (D) 

 
4.  Nyní jsou dvě náhlavní soupravy 20S (A & C) a dvě jiné Bluetooth 
náhlavní soupravy než Sena (B & D) spojeny čtyřcestným interkomem.  

 

   

(A) (C)  

(B) (D)  
Čtyřcestný univerzální interkom může být rozpojen stejným 
způsobem jako běžný čtyřcestný interkom. Viz sekce 15.2.4, 
“Ukončení vícecestného interkomu”. 
 
18.4.2 Čtyřcestný univerzální interkom Případ 2  
Tři náhlavní soupravy 20S (A, C a D) a jedna jiná Bluetooth náhlavní 

souprava než Sena (B). Postup je shodný jako v případě 1 popsaném 

v sekci 18.4.1. 

 

 
(A) (C) 

 
 

 
(B) (D) 

 
41 



20S 

 

 

19 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

 

20S můžete dálkově ovládat přes Bluetooth pomocí dálkového 

ovládání na řídítkách (prodáváno samostatně). Díky tomu 

nemusíte sundávat ruku z řídítek pro tlačítkové operace. Před 

použitím musí být vaše 20S a dálkové ovládání na řídítkách 

spárováno. 
 
19.1 Párování s dálkovým ovládáním na řídítkách 
 
1. Zapněte 20S a ovládání na řídítkách.  
2. Pro vstup do konfiguračního menu stiskněte multifunkční volič po 

dobu 12 sekund.   
Otáčejte multifunkční volič  dokud neuslyšíte hlasovou výzvu 

“Remote control pairing”. Stiskněte tlačítko telefonu pro přechod do 

párovacího režimu dálkového ovládání. Červená LED dioda začne 

rychle blikat a uslyšíte několikanásobné pípnutí. Více detailů 

naleznete v sekci 21.16, “Párování dálkového ovládání”. 

3. Na dálkovém ovládání na řídítkách stiskněte zadní tlačítko po dobu 5 

sekund, dokud  LED dioda nezačne blikat červeně a modře. V párovacím 

režimu provede zařízení 20S automatické párování s dálkovým ovládáním 

na řídítkách. Při úspěšném spojení začne LED dioda na dálkovém 

ovládání na řídítkách modře blikat v intervalu dvou sekund. 

 

19.2 Používání dálkového ovládání na řídítkách 
 
Odpovídající si tlačítkové operace zařízení 20S a dálkového 

ovládání na řídítkách jsou znázorněny v následující tabulce. 

Např., pohnete-li joystickem na dálkovém ovládání na řídítkách 

nahoru, nebo dolů, bude efekt ekvivalentní otočení vašeho 

multifunkčního voliče na zařízení 20S. Více podrobností ohledně 

operací dálkového ovládání naleznete v následujících tabulkách, 

nebo v Příručce pro rychlé použití dálkového ovládání.  

Typ Funkce Ovládání na řídítkách 
   

Základní Nastavení hlasitosti Pohněte Joystickem nahoru/dolů 

funkce Konfigurační menu Stiskněte přední tlačítko na 12 sekund 
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Typ Funkce Ovládání na řídítkách 

   

 Párování mobilního telefonu Stiskněte joystick na 5 sekund 
   

 

Párování druhého mobilního 

telefonu 

Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund 

 Klepněte na zadní tlačítko během 2 
sekund  

  Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund 
   

Mobilní Párování GPS 

Klepněte na zadní tlačítko během 2 
sekund 

 

telefon  Znovu klepněte na zadní tlačítko  
  během 2 sekund 

 Přijmutí & konec telefonátu Klepněte na zadní tlačítko 
   

 Hlasové vytáčení Klepněte na zadní tlačítko 
   

 Rychlé vytáčení Dvakrát klepněte na zadní tlačítko 
   

 Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte přední tlačítko na 2 sekundy 
   

 

Párování interkomu 

Stiskněte přední tlačítko na 5 sekund 
  

 Klepněte na přední tlačítko kterékoliv 
Interkom  Náhlavní soupravy 

 

Začátek/konec každého 
interkomu Stiskněte přední tlačítko 

   

 Konec všech interkomů Stiskněte přední tlačítko na 1 sekundu 
   

 
 

Typ Funkce Ovládání na řídítkách 
   

Hudba 

Přehrát / přerušit hudbu 
přes Bluetooth Stiskněte joystick po dobu 1 sekundy 

  

O stopu vpřed/vzad Podržte joystick vlevo nebo vpravo po 
dobu 1 sekundy  

Sdílení hudby Během interkomu s překrytím hudbou 
stiskněte přední tlačítko po dobu 3 sekund  

FM rádio 

Zapnout FM rádio Stiskněte zadní tlačítko po dobu 1 sek. 

Vypnout FM rádio Stiskněte zadní tlačítko po dobu 1 sek. 

Výběr předvolby Klepněte na zadní tlačítko 
  

Hledání stanice Podržte Joystick vlevo nebo vpravo po 
dobu 1 sekundy  

Skenování v pásmu FM  Dvakrát klepněte na zadní tlačítko 

  

Zastavení skenování Dvakrát klepněte na zadní tlačítko 
  

Uložení předvolby 
během skenování 

Klepněte na zadní tlačítko 
 

Reset 
Resetovat do továrního 
nastavení 

Stiskněte zadní tlačítko po dobu 12 sekund 

Klepněte na přední tlačítko během 5 sekund 

 
 

Tabulka ovládání na řídítkách 

 
Poznámka:  

Operace související s tlačítkem venkovního režimu nemůžete ovládat s 

použitím ovládání na řídítkách. 
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20 PRIORITY FUNKCÍ 21 NASTAVENÍ KONFIGURACE 20S  

 

20S používá následující pořadí priorit: 
 

(nejvyšší) Režim hlasového ovládání 

Venkovní režim  

 Mobilní telefon  

 Interkom 

 Stereo hudba přes audio kabel 

 Sdílení hudby přes Bluetooth stereo  

 FM rádio  
(nejnižší) Bluetooth stereo  

 
Funkce s nižší prioritou je vždy přerušena funkcí s vyšší prioritou. 

Například, stereo hudba je přerušena interkomem a interkom 

konverzace je přerušena příchozím telefonátem. 

 

Konfiguraci 20S pomocí hlasových instrukcí můžete nastavit 

následovně.  
1. Pro vstup do hlasového konfiguračního menu stiskněte a držte 

multifunkční volič po dobu 12 sekund, dokud nebude  LED dioda 
svítit jasně modře a neuslyšíte vysoké dvojí pípnutí. Rovněž 
uslyšíte hlasovou výzvu  

“Configuration menu”.  
2. Otočte multifunkční volič ve směru, nebo proti směru 

hodinových ručiček pro navigaci mezi nabídkami. Uslyšíte 

hlasovou výzvu pro každou položku nabídky, jak je uvedeno 

níže. 

3. Klepnutím na tlačítko telefonu můžete povolit funkci, nebo provést 

příkaz, nebo klepnutím na multifunkční volič funkci zakázat.  

4. Nebude-li zmáčknuto žádné tlačítko během 10 sekund, 

zařízení 20S opustí konfiguraci a navrátí se do 

pohotovostního režimu. 

5. Chcete-li opustit konfiguraci okamžitě, otočte multifunkční volič, 

dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Exit configuration”, a 

následně klepněte na tlačítko telefonu. 
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Hlasová výzva pro jednotlivé položky menu: 
 

(1) Rychlé volby (10) Osmicestný interkom 

(2) Audio multitasking (11) Hlasová výzva 

(3) 
Citlivost překrytí interkom-

audio (12) Průvodce FM stanicemi  

  (13) Odraz vlastního hlasu 

(4) Podpora aplikace navigace (14) Kontrola hluku 

(5) Zesílení audia (15) Smazání všech párování 

(6) Chytré ovládání hlasitosti (16) Párování dálkového ovládání 

(7) Citlivost pohybového senzoru (17) Párování univerzálního interkomu 

(8) VOX phone (18) Opuštění konfigurace 

(9) HD interkom   

      Rychlé vytáčení  

 Opuštění konfigurace Audio multitasking 

Párování univerzálního interkomu  Interkom – citlivost překrytí audia 

Párování dálkového ovládání    Podpora aplikace navigace 

Smazání párování  Zesílení audia 

 Kontrola hluku  Chytré ovládání hlasitosti 

 Odraz vlastního hlasu    Citlivost detektoru pohybu 

         Průvodce FM stanicemi  VOX Phone 

 Hlasová výzva  HD interkom 

 Osmicestný interkom  

 

21.1 Přiřazení rychlých voleb 
 
  

 Hlasová výzva “Speed dial” 
 

   

Tovární nastavení N/A  
   

Akce Klepněte na tlačítko telefonu  
   

 
1. Pro přířazení rychlé volby telefonnímu číslu otočte 

multifunkční volič, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Speed 

dial”. 

2. Klepněte na tlačítko telefonu, uslyšíte hlasovou výzvu “Speed 
dial one” a “Phone connected”.  
–– Otočte multifunkční volič pro výběr tří čísel rychlé volby a 

uslyšíte hlasovou výzvu “Speed dial (#)”.  
3. Zavolejte telefonní číslo, které chcete přiřadit a uslyšíte hlasovou 

výzvu “Save speed dial (#)”. Telefonní číslo je automaticky 

přiřazeno ke zvolenému číslu rychlého vytáčení. Telefon bude 

pak před spojením zavěšen.  
4. Pro opuštění menu otočte multifunkční volič  po směru, nebo proti 

směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Exit”, a 

klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. 
 

Uslyšíte hlasovou výzvu “Exit”. Nedojde-li ke stisknutí žádného 

tlačítka během 1 minuty, zařízení 20S opustí konfigurační menu a 

navrátí se do pohotovostního režimu. 
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Poznámka:  
1. Po přiřazení telefonního čísla k první ze tří rychlých voleb můžete 

postupně přiřadit telefonní čísla ke zbylým dvěma rychlým volbám. 

2. Telefonní čísla můžete k rychlým volbám přiřadit rovněž pomocí 

softwaru Správce zařízení aplikací Sena pro chytré telefony. Pro více 

informací prosím navštivte webové stránky Sena na  www.sena.com. 

 

21.2 Povolení / zakázání funkce Audio multitasking 
 

Hlasová výzva “Audio multitasking” 
  

Tovární nastavení Povoleno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
   
Audio multitasking umožňuje vést interkom konverzaci a zároveň 

poslouchat hudbu, FM rádio, nebo instrukce GPS. Během interkom 

konverzace je překrývané audio přehráváno na pozadí se sníženou 

hlasitostí a po skončení hovoru přejde zpět k normální hlasitosti. Je-li 

tato funkce zakázána, jakýkoliv příchozí , či odchozí interkom hovor 

přeruší přehrávání audia.  

 

21.3 Nastavení citlivosti překrytí interkom-audio 
 

Hlasová výzva “Interkom-audio overlay sensitivity” 
  

Tovární nastavení 6 
  

Nastavení úrovně Otočte multifunkční volič  (1~10) 
  

Vstup do nastavení Klepněte na tlačítko telefonu 
   
Je-li povolena funkce Audio multitasking, pokud hovoříte přes interkom 

během přehrávání hudby, bude hlasitost hudby ztišena a hudba bude 

přehrávána na pozadí. Pro aktivaci režimu hudby na pozadí můžete 

nastavit citlivost interkomu. Pro nastavení citlivosti interkomu klepněte po 

zaznění hlasové výzvy “Interkom-audio overlay sensitivity”  na tlačítko 

telefonu.  
Pro nastavení úrovně citlivosti otočte multifunkční volič. Úroveň 1 je 

nejnižší citlivost a úroveň 10 nejvyšší. Pro uložení úrovně citlivosti 

klepněte na tlačítko telefonu a uslyšíte hlasovou výzvu “Save (#)”. 
 
Před potvrzením vybrané úrovně můžete otestovat citlivost 

vyslovením jakéhokoliv slova nahlas, či fouknutím do mikrofonu. 

Pokud je váš hlas větší, než citlivost vybrané úrovně, uslyšíte 

dvojité pípnutí. Pokud je slabší, neuslyšíte nic.  
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21.4 Povolení / zakázání podpory aplikace navigace 
 

Hlasová výzva “Navigation app support” 
  

Tovární nastavení Zakázáno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
   
Pokud je funkce Audio multitasking povolena, GPS aplikace vašeho 

chytrého telefonu zeslabí v průběhu interkom konverzace svůj zvuk. 

Pro čistý zvuk GPS navigace z vašeho telefonu bez této redukce 

hlasitosti povolte funkce „podpora aplikace navigace“. 
 

Poznámka:  
Hladina hlasitosti hudby nebude během interkom konverzace snížena, 

pokud je „podpora aplikace navigace“ povolena. 

 

21.5 Povolení / zakázání funkce zesílení audia 
 

Hlasová výzva “Audio boost” 
  

Tovární nastavení Zakázáno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
Zesílení audia zvyšuje celkovou maximální hlasitost. Zeslabení 
audia snižuje celkovou maximální hlasitost.  

 

21.6 Nastavení chytrého ovládání hlasitosti 
 
  

 Hlasová výzva “Smart volume control” 
 

   

Tovární nastavení Zakázáno  
   

Nastavení úrovně 
Otočte multifunkční volič   

(nízká/střední/vysoká/zakázat) 
 

  
   

Vstup do nastavení Klepněte na multifunkční volič   
    
Chytré ovládání hlasitosti automaticky mění úroveň hlasitosti reproduktoru 

v závislosti na hlučnosti prostředí. Je-li zakázáno, je hlasitost ovládána 

ručně. Otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu 

“Smart volume control”. Klepnutím na tlačítko telefonu přejdete do 

režimu nastavení úrovně. Můžete nastavit nízkou, střední, nebo vysokou 

citlivost. Je-li citlivost vyšší, chytré ovládání hlasitosti reaguje na slabší 

zvuky z okolního prostředí.  
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21.7 Nastavení citlivosti pohybového senzoru 
 

Hlasová výzva “Motion sensor sensitivity” 
  

Tovární nastavení Nízká 
  

Nastavení úrovně 
Otočte multifunkční volič  

(Vysoká/Nízká/Zakázáno)  
  

Vstup do nastavení Klepněte na tlačítko telefonu 
   
Citlivost pohybového senzoru určuje citlivost při dvojím klepnutí na 

povrch 20S pro vstup do režimu hlasových příkazů. Otáčejte 

multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Motion sensor 

sensitivity”. Klepnutím na tlačítko telefonu přejdete do režimu 

nastavení úrovně. Přednastavená hodnota je „nízká“, ale můžete ji 

změnit na vysokou či funkci zakázat otočením multifunkčního voliče. 

Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko telefonu pro použití 

změn. Nepracuje-li tato funkce správně, zakažte ji a stiskněte tlačítko 

venkovního režimu pro vstup do režimu hlasového ovládání. 

 

21.8 Povolení / zakázání přijmutí hovoru hlasem 

 

Hlasová výzva “VOX phone” 
  

Tovární nastavení Povoleno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
   
Je-li tato funkce aktivována, můžete přijmout příchozí hovory jednoduše 

hlasitým promluvením, pokud nejste připojeni k interkomu. Například, 

když uslyšíte řadu pípnutí při příchozím hovoru, můžete hovor přijmout 

hovor vyslovením "ahoj" nebo jakéhokoliv jiného slova nahlas. Nicméně, 

funkce VOX Phone nefunguje, pokud jste připojeni k interkomu. Tato 

funkce je přednastavena, ale lze ji zakázat v konfiguračním menu, 

Správci zařízení, nebo pomocí aplikace Sena pro chytré telefony. Pokud 

je tento režim zakázán, musíte pro přijmutí příchozího hovoru  klepnout 

na multifunkční volič nebo  tlačítko telefonu.  
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21.9 Povolení/zakázání HD interkomu 
 

Hlasová výzva “HD interkom” 
  

Tovární nastavení Povoleno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
HD interkom zlepšuje zvuk dvoucestného Interkomu z běžné kvality 

na HD kvalitu. HD interkom bude dočasně zakázán, během 

vícecestného interkomu. Pokud je tato funkce zakázána, bude audio 

dvoucestného interkomu změněno na běžnou kvalitu. 
 
21.10 Povolení/zakázání osmicestného interkomu 

Hlasová výzva Prompt “Eight-way interkom” 
  

Tovární nastavení Zakázáno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
Zakázání osmicestného interkomu optimalizuje výkon interkomu 
pro malou skupinu až do čtyř účastníků. Povolení osmicestného 
interkomu optimalizuje výkon interkomu pro větší skupiny až osmi 
účastníků.

 

21.11 Povolení/zakázání hlasových výzev 
 
  

 Hlasová výzva “Voice prompt” 
 

   

Tovární nastavení Povoleno  
   

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu  
   

Zakázat Klepněte na multifunkční volič   
   

 
Můžete zakázat hlasové výzvy, ale následující hlasové výzvy jsou 

vždy zapnuty. 

- Hlasové výzvy pro menu nastavení konfigurace  
- Hlasové výzvy pro indikátor stavu baterie  
- Hlasové výzvy pro reset do továrního nastavení  
- Hlasové výzvy pro rychlou volbu  
- Hlasové výzvy pro funkce FM rádia 
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21.12 Povolení/zakázání průvodce FM stanicemi 
 

Hlasová výzva “FM station guide” 
  

Tovární nastavení Povoleno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
Je-li aktivován průvodce FM stanicemi, jsou frekvence stanic FM 

při vybrání přednastavené stanice oznamovány hlasovými 

pokyny. Když je průvodce FM stanicemi zakázán, frekvence 

stanic FM při vybrání přednastavené stanice nejsou oznamovány. 
 
21.13 Povolení/zakázání odrazu vlastního hlasu 
 

Hlasová výzva “Sidetone” 
  

Tovární nastavení Zakázáno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
Odraz vlastního hlasu je zvuk vlastního hlasu, zachycený pomocí 

mikrofonu náhlavní soupravy a reprodukovaný do vlastního ucha vlastním 

reproduktorem. To vám pomůže přirozeně mluvit na správné úrovni v 

souladu s měnícími se podmínkami hluku v přilbě . Je-li tato funkce 

aktivována, můžete slyšet to, co během interkom konverzace nebo 

telefonního hovoru říkáte.

 

21.14 Povolení/zakázání pokročilé kontroly hluku 

Hlasová výzva “Noise control” 
  

Tovární nastavení Povoleno 
  

Povolit Klepněte na tlačítko telefonu 
  

Zakázat Klepněte na multifunkční volič  
  

 
Je-li povolena pokročilá kontrola hluku, je zvuk na pozadí během 

interkom konverzací utlumen. Když je zakázána, je zvuk na 

pozadí smísen během interkom konverzací s vaším hlasem. 
 

Poznámka:  
Pokud používáte 20S s Bluetooth Audio Pack pro GoPro, můžete aktivovat 

nebo zakázat tuto funkci pouze během běžného hlasového záznamu. V Ultra 

HD režimu (UHD) hlasového záznamu se tato funkce automaticky vypne.
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21.15 Smazání Bluetooth párovacích informací 
 

Hlasová výzva “Delete all pairings” 
  

Tovární nastavení N/A 
  

Akce Klepněte na tlačítko telefonu 
   
Pro smazání všech Bluetooth párovacích informací z 20S otáčejte 

multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Delete all 

pairings”, a klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. Pro toto 

nastavení není klepnutí na multifunkční volič  dostupné. 

21.16 Párování dálkového ovládání 
 

Hlasová výzva “Remote control pairing” 
  

Tovární nastavení N/A 
  

Akce Klepněte na tlačítko telefonu 
   
Pro vstup do párovacího režimu pro dálkové ovládání, otáčejte 

multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Remote 

control pairing”. Pro vstup do párovacího režimu stiskněte 

telefonní tlačítko. Náhlavní souprava automaticky opustí konfigurační 

menu. Více detailů o párování dálkového ovládání naleznete v sekci 

19. 

 

 

21.17 Párování univerzálního interkomu 
 
  

 Hlasová výzva “Universal interkom pairing” 
 

   

Tovární nastavení N/A  
   

Akce Klepněte na tlačítko telefonu  
   

 
Pro vstup do párovacího režimu pro univerzální interkom otáčejte 

multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Universal 

interkom pairing”. Pro vstup do párovacího režimu pro univerzální 

interkom stiskněte telefonní tlačítko. Náhlavní souprava automaticky 

opustí konfigurační menu. Více detailů o univerzálním interkomu 

naleznete v sekci 18.1. 
 
21.18 Opuštění hlasového konfiguračního menu 

Hlasová výzva “Exit configuration” 
  

Tovární nastavení N/A 
  

Akce Klepněte na tlačítko telefonu 
   
Pro opuštění hlasového konfiguračního menu a návrat do pohotovostního 

režimu, otáčejte multifunkční volič dokud neuslyšíte hlasovou výzvu “Exit 

configuration”, a klepněte na tlačítko telefonu pro potvrzení. Pro toto 

nastavení není klepnutí na multifunkční volič  dostupné. 
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Otočení multifunkčním 
voličem 

klepnutí na tlačítko 
telefonu  

Klepnutí na 
multifunkční volič  

22 RESET TO FACTORY DEFAULT SETTINGS     

Rychlé vytáčení Provedení N/A  
  

     

Audio multitasking Povolení Zakázání 
   

Citlivost překrytí  
Interkom-audio  

  

Provedení N/A 
  

   

Podpora aplikace navigace Povolení Zakázání 
   

Zesílení audia Povolení Zakázání 

Citlivost senzoru pohybu Provedení N/A 
   

VOX Phone Povolení Zakázání 
   

HD interkom Povolení Zakázání 

Osmisměrný interkom Povolení Zakázání 

Hlasová výzva Povolení Zakázání 
   

Odraz vlastního hlasu Povolení Zakázání 
   

Pokročilá kontrola hluku Povolení Zakázání 
   

Vymazání párování Provedení N/A 
   

Párování dálkového ovládání Provedení N/A 
   

Párování univerzálního 
interkomu Provedení N/A 

   

Opuštění konfigurace Provedení N/A 
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1. Pro obnovení továrního nastavení 20S stiskněte a držte 
tlačítko telefonu po dobu 12 sekund, dokud se LED dioda 
nerozsvítí červeně a neuslyšíte dvojité pípnutí a hlasovou 
výzvu “Factory reset”.  

 
2. Do 5 sekund stiskněte multifunkční volič pro potvrzení resetu. 

Náhlavní souprava bude obnovena do továrního nastavení a 
automaticky se vypne. Uslyšíte hlasovou výzvu “Headset 
reset, good-bye”. 

 
3. Pokud stiskněte tlačítko telefonu, nebo nestisknete multifunkční 

volič během 5 sekund, pokus o reset je zrušen a náhlavní 
souprava přejde do pohotovostního režimu. Uslyšíte hlasovou 
výzvu “Canceled”. 

 

  

 



20S 

 

 

23 RESET CHYB 24 AKTUALIZACE FIRMWARE 

 

 

 

 
Když 20S nepracuje správně nebo je jakéhokoli důvodu ve stavu 

chyby, můžete jej resetovat stlačením jamkového tlačítka pro 

reset na zadní straně hlavní jednotky. Vložte kancelářskou 

sponku do resetovací jamky a lehkým tlakem stiskněte resetovací 

tlačítko na jednu vteřinu. 20S se vypne a vy jej musíte znovu 

zapnout. Tímto však nedojde k resetování do továrního 

nastavení. 

 
20S umožňuje aktualizaci firmware. Navštivte prosím webové 
stránky Sena Bluetooth na www.sena.com  a zkontroluje 

aktuálně dostupný software.
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25 SENA BLUETOOTH PŘÍPADOVÉ STUDIE 
PŘIPOJENÍ  

 
Případ 1 

 
 
 
 

Mobilní telefon 

 
Párování mobilního telefonu 

 
                       

                       
                       

                       

 

 
 

Párování  
interkomu  Párování GPS  

          Bluetooth GPS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování GPS   
3 Párování interkomu 

 
Bluetooth GPS  

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider 
 
Použití  

• Mobilní telefon: volání, poslech hudby  
• GPS: instrukce GPS  
• Interkom 
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Případ 2 
 

Párování 
GPS – Mobilní 

telefon 

 

 
Bluetooth GPS     Mobilní telefon 

  
Párování mobilního telefonu 

 
 
 

 
Párování 
iterkomu 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 GPS - Párování  mobilního telefonu  
2 Párování mobilního telefonu  
3 Párování interkomu 

 
Bluetooth GPS  

Zumo 550/660/665, TomTom Rider 
 
Použití  

• GPS 
Zumo 660/665: Instrukce GPS, volání, poslech hudby zumo 

550, TomTom Rider: Instrukce GPS, volání 

• Interkom 

 
Případ 3 
 E

n
g
lis

h
 

 

 
Bluetooth GPS 

 
Párování mobilního   

    telefonu 

 
 
 

 
Párování  Párování druhého  

interkomu Mobilního telefonu 
Mobilní telefon   

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování druhého mobilního telefonu  
3 Párování interkomu 

 
Bluetooth GPS  

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider 
 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• GPS 

Zumo 660/665: Instrukce GPS, poslech hudby zumo 

220/350/550, TomTom Rider: Instrukce GPS  
• Interkom 
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Případ 4 

 
Případ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Párování   

                                                 interkomu 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování GPS  
3 Párování interkomu 

 
Bluetooth GPS  

Yupiteru, aplikace pro chytrý tel.  
 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• GPS: Instrukce GPS  
• Interkom 
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Mobilní telefon 

 
Párování mobilního  

    telefonu 

 
 
 

 
 
Párování GPS 

    Bluetooth GPS 

 
 

 
   Mobilní telefon 

 
Párování mobilního  

   telefonu 

 

 
  GPS 

Párování Párování  
interkomu mobilního telefonu Bluetooth Audio 
  systém pro motocykly 

 
Hudba 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování mobilního telefonu  
3 Párování interkomu 

 
Bluetooth Audio Systém pro motocykly  

BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL 
 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• Bluetooth audio systém: poslech hudby, Instrukce GPS  
• Interkom 
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Případ 6  

                         Párovací procedura Bluetooth  

                         1 Párování mobilního telefonu 

                         2 Párování mobilního telefonu 

          
Mobilní telefon 

   3 Párování GPS 
            4 Párování interkomu                          

              

Párování mobil. 

   

Bluetooth GPS 
             

 

   

                

                 

              

        telefonu 
   

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider 
                 

Bluetooth Audio Systém pro motocykly 

                 

                         

                         
                         BMW R1200RT, K1600GT, K1600GTL 
                         

Použití                          
  

 
Párování 

     

Párování 

   • Mobilní telefon: volání 

      

Bluetooth Audio   • Bluetooth Audio Systém pro motocykly: poslech hudby  

 
Interkomu 

 

    
mobil. telefonu   

                      Systém pro motocykly  
• GPS: Instrukce GPS                           
• Interkom 

Párování GPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bluetooth GPS 
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Případ 7 

 
 
 

 
Mobilní telefon 

 
GPS  

Párování mobilního  
telefonu 

 
 
 

SR10  
 

Párování mobilního  
telefonu  

                                                                                                                                 Vysílačka 

 
Párování 
interkom 

 

 
   Detektor radaru 

 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování druhého mobilního telefonu  
3 Párování interkomu 

 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• SR10: vysílačka, navigace GPS, detekce radaru  
• Interkom 
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Případ 8 
 

                                    Párovací procedura Bluetooth  

                                    1 GPS - Párování  mobilního telefonu 
                                    

2 Párování mobilního telefonu                                     

                                    3 Párování mobilního telefonu    

GPS - 
    

Párování 
      

Párování 
 

              

4 Párování interkomu  Párování mob.      mob..tel.        mob.tel  
Mobilní  telefonu     Bluetooth GPS               MP3 přehrávač 

Bluetooth GPS telefon                                    

                           

Párování 

 Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider 
                            

                          

 

 

Použití 
                           

                           interkomu  

                             
• GPS: volání, Instrukce GPS  
• MP3 přehrávač: poslech hudby  
• Interkom 
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Případ 9 

 
 
 

   

Mobilní telefon 
   

 

GPS 

 

      

Párování 
      

      

      

      

 
   mob .telefonu       

      

 

 
  SR10                   SM10                     

  Párování druhého     Párování mobilního 
  Mobilního telefonu     t telefonu         

      Vysílačka 

                       

                       
              Párování 

interkomu 

         

                       

             

 

 
        

             

                                 

                      

                    

                  

               

Párování  
mobilního  

  

                          

                  telefonu 

Detektor radaru                        

                                 
                                 

 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování mobilního telefonu  
3 Párování mobilního telefonu  
4 Párování druhého mobilního telefonu  
5 Párování interkomu 

 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• SR10: vysílačka, instrukce GPS, signál detektoru radaru  
• SM10: poslech/sdílení hudby  
• Interkom 
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Případ 10 

 
 

 
Mobilní telefon 

 
Párování mobilního  

telefony 

 

 
                      

                      
                      

                      

  
Párování 
interkomu  Párování GPS 

 

 

  
        

Bluetooth GPS          

Párování 
mobilního 
telefonu  

      Párování  
      mobilního 

telefonu  

    
SM10 

 

 
Párovací procedura Bluetooth   

1 Párování mobilního telefonu  
2 Párování mobilního telefonu  
3 Párování mobilního telefonu  
4 Párování GPS   
5 Párování interkomu 

 
Bluetooth GPS  

Zumo 220/350/550/660/665, TomTom Rider 
 
Použití  

• Mobilní telefon: volání  
• GPS: Instrukce GPS  
• SM10: poslech/sdílení hudby  
• Interkom 
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26 RYCHLÁ REFERENČNÍ TABULKA 
 
 

Typ Funkce Tlačítkový povel 
       Hlasový 

LED    Signál 
    povel      

  Stiskněte tlačítko    
Vzestupné   

Zapnutí 
telefonu a 
multifunkční volič - Svítí modře  

  pípání   
po 1 sekundu 

  
     
      

  Stiskněte tlačítko   
Klesající  

Vypnutí telefonu a - Svítí červeně  
pípání   

multifunkční volič 
  

     

Základní 
funkce 

     

Nastavení 
hlasitosti 

Otočte multifunkční 
volič - - -  

      

 
Hlasový 

Dvakrát klepněte    
 

na povrch hlavní “Hello Sena!” Bliká zeleně -  
povel  

jednotky  
   

     
      

  Dvakrát klepněte    
 Ambient Mode na tlačítko - Bliká zeleně - 
  venkovního režimu    
      

 Párování 
mobilního  

Stiskněte tlačítko  modrá & červená Opakované 
pípání -  

telefonu po dobu 5 - střídavě   
telefonu Vysoký tón  

sekund 
 

blikají     
      

 
Párování 
druhého 

Stiskněte 
multifunkční volič - Bliká červeně 

Opakované 
pípání 

 

dobu 6 sekund 
Mobilní 

mobilního    
    

telefonu Do 2 sek. klepněte na tlačítko telefonu 
  

telefon   
   
     

  
Stiskněte 
multifunkční volič 

- Bliká červeně 
Opakované 
pípání   

dobu 6 sekund       
 

Párování GPS 
    

 Do 2 sek. klepněte na tlačítko telefonu   
    
    

  Do 2 sek. klepněte znovu na tlačítko telefonu  
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Typ Funkce Tlačítkový povel 
    Hlasový 

LED Signál 
    povel      

Mobilní 
telefon 

 Přepojení 
telefonu 

Stiskněte tlačítko 
telefonu po dobu 2 
sekund  -  - 

Jednoduché 
vysoké pípnutí 

zodpovězení &  Klepněte na tlačítko 
- - - 

 konec hovoru telefonu    
     

Hlasové vytáčení 
Klepněte na tlačítko 
telefonu 

- - - 
    
     

Rychlé vytáčení 
Dvakrát klepněte na 
tlačítko telefonu 

“Speed dial 

- 

Jednoduché 
střední pípnutí 
 

[one, two, three]” 
     

Odmítnutí 
příchozího  
hovoru 

Stiskněte multifunkční 
volič po dobu 2 
sekund 

   

 -  -  - 
      

 
Párování  

Stiskněte multifunkční 
volič “Pairing 

Bliká 
červeně 

Jednoduché 
 po dobu 6 sekund interkom” střední pípnutí   

 

interkomu 
    

 

Klepněte na  multifunkční volič  jedné z náhlavních souprav   
      

 Start/konec 
interkomu 

Stiskněte multifunkční 
volič 

“Intercom 
- -  

[one, two, three]” Interkom   
     

 Skončení 
Stiskněte multifunkční 
volič “End 

Bliká 
modře 

Dvojité 
 

interkomů po dobu 2 sekund intercom” střední pípnutí   
      

 Začátek 
skupinového 
interkomu 

Stiskněte tlačítko 
venkovního režimu po 
dobu 1 sekundy 

“Group 
intercom” 

Bliká 
zeleně -  

   
     

      

 Spustit /Přerušit 
hudbu přes 
Bluetooth 

Stiskněte multifunkční 
volič po dobu 1 
sekundy 

“Music” - Dvojité střední 
pípnutí  

Hudba  
     

 O stopu  Otočte stisknutý  “Next”/ 
- -  

vpřed/vzad  multifunkční volič “Previous”    
      



20S 

 

Typ  Funkce Tlačítkový povel 
       Hlasový 

LED Signál 
    povel      

 
Zapnutí  

FM radia 
Stiskněte tlačítko 
telefonu po dobu 2 
sekund 

“FM radio” - 
 Dvojité střední 
pípnutí  

    
      

  Vypnutí  Stiskněte tlačítko 
telefonu po dobu 2 
sekund 

“FM radio”/ 
 

Dvojité   FM radia  -  

“Stop” střední pípnutí    
     
      

 Výběr 
předvolby Klepněte na tlačítko 

telefonu 

“Next”/ 
- 

Jednoduché 
 

“Previous” střední pípnutí    

FM rádio 

     

Hledání 
stanice 

Otočte stisknutý  
- - 

Vysoké trojité 
pípnutí 

 
 multifunkční volič     

      

 Hledání v FM Dvakrát klepněte na 
tlačítko telefonu - - -  

pásmu     
      

 
Stop hledání 

Dvakrát klepněte 
na tlačítko telefonu 

- - 
Dvojité  

 
vysoké pípnutí     

      

 Ukládání  
Klepněte na tlačítko 
telefonu 

  
Dvojité  

předvolby - -  
vysoké pípnutí  

při skenování 
  

     
      

  
Stiskněte tlačítko 
telefonu po dobu 
12 sekund 

  

Dvojité vysoké 
pípnutí 

  
- Svítí červeně  Reset do 

továrního 
nastavení    Reset   

 
    
     

 
 Během 5 sekund klepněte na multifunkční volič     

      

 
Reset chyb 

Stiskněte tlačítko 
Reset 

- - -  

     
      

 

CERTIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍ SCHVÁLENÍ 
Prohlášení o shodě s FCC  
Toto zařízení splňuje článek 15 podmínek FCC. Provoz podléhá 

následujícím dvěma podmínkám: 

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a  
(2) Toto zařízení musí odolávat přijatému rušení, včetně rušení, které 

může způsobovat nežádoucí provoz.  
 
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální 

zařízení třídy B na základě části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 

navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému 

rušení instalací v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a 

může vyzařovat rádiové vlny  a pokud není instalováno a používáno v 

souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové 

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při 

konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rádiového nebo 

televizního příjmu, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se 

uživatel pokusit napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření: 
 
• Změnit orientaci či polohu antény  
• Oddálit zařízení od přijímače  
• Zapojit zařízení do zásuvky na jiném jistícím okruhu než je připojen 

přijímač.  
• Požádat o pomoc distributora nebo zkušeného rádio/TV technika 
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Prohlášení dle FCC o vystavení RF   
Toto zařízení splňuje limity FCC o vystavení radiaci stanovené pro 

neřízené prostředí. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické 

provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům vystavení se RF. Anténa 

používaná pro tento vysílač nesmí vysílat současně s jakoukoliv jinou 

anténou nebo vysílačem, s výjimkou případu, kdy je to v souladu s 

postupy FCC pro používání více vysílačů. 
 
Upozornění FCC  
Jakékoliv změny či úpravy zařízení, která nejsou specificky 

schválena stranou odpovědnou za dodržování mohou zneplatnit 

oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
 
Prohlášení o shodě s CE   
Sena tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky 

a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / EC. Pro další informace 

se obraťte se www.sena.com. Vezměte na vědomí, že tento produkt využívá 

kmitočtových pásem neharmonizovaných v EU. V EU je tento výrobek určen 

pro použití v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, 

Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, UK, 

v  ESVO, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku.

 

Prohlášení – Kanadské ministerstvo průmyslu   
Toto zařízení splňuje bezlicenční normy RSS Kanadského 

ministerstva průmyslu. Provoz podléhá následujícím dvěma 

podmínkám 

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 

(2) Toto zařízení musí odolávat přijatému rušení, včetně rušení, které 

může způsobovat nežádoucí provoz. 

Licence Bluetooth  

Obchodní značka a loga Bluetooth
®

 jsou vlastněny společností 

Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv jejich použití společností Sena probíhá 
v rámci udělené licence. Ostatní známky a obchodní názvy náleží 
jejich právoplatným vlastníkům.   
Výrobek splňuje a přijímá Bluetooth® Specifikace 3.0 a úspěšně 
prošel všemi testy interoperability, které jsou specifikovány ve 
specifikaci Bluetooth®. Nicméně, interoperabilita mezi zařízením a 
dalšími technologiemi s funkcí Bluetooth® není zaručena. 
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OEEZ  (odpadních elektrická a elektronická zařízení)  
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v literatuře, 

nebo na obalu připomíná, že na konci své životnosti  musí 

být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a 

akumulátory odvezeny do odděleného sběru. Tato 

povinnost se týká Evropské unie a jiných míst, kde jsou  

systémy pro oddělený sběr k dispozici. Aby se zabránilo 

možnému negativnímu dopadu na životní prostředí nebo 

lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací 

odpadu,  nevyhazujte tyto výrobky do netříděného 

komunálního odpadu, ale odevzdejte je do sběrny pro 

recyklaci.  
  

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Z důvodu správného používání výrobku věnujte pozornost 

následujícím upozorněním a varováním, pro zamezení vzniku 

rizik a škod. 
 
Uchovávání a údržba výrobku 
 
• Chraňte výrobek před prachem, který by mohl poškodit 

mechanické a elektronické části výrobku.  
• Neuchovávejte výrobek ve vysokých teplotách, které mohou 

zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterii a/nebo 

plastově části výrobku.  
• Neuchovávejte výrobek v nízkých teplotách. Prudké změny 

teplot mohou způsobit kondenzaci a poškodit tak elektronické 

obvody.  
• K čištění výrobku nepoužívejte chemická rozpouštědla, toxické 

chemikálie, ani silné přípravky, které by mohly poškodit výrobek 
 
• Nenatírejte výrobek. Barva může bránit v pohybu pohyblivých 

částí, nebo v běžném provozu výrobku.  
• Chraňte výrobek před pádem či jiným nárazem. Mohlo by dojít 

k poškození výrobku či jeho vnitřních obvodů.  
• Nerozebírejte, neopravujte a neupravujte výrobek, neboť by 

mohlo dojít k jeho poškození a k pozbytí záruky za výrobek. 
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• Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí, zejména ne po 

dlouhou dobu. 
 
Použití výrobku 
 
• V některých oblastech je zákonem zakázáno řídit motocykl a 

současně používat náhlavní soupravy nebo sluchátka. Ujistěte 

se proto před použitím výrobku, že dodržujete všechny platné 

zákony v dané oblasti.  
• Používání výrobku příliš hlasitě po delší dobu může poškodit 

vaše ušní bubínky, nebo váš sluch. Udržujte hlasitost na 

rozumné úrovni, abyste předešli poškození.  
• Chraňte výrobek před nárazem a kontaktu s ostrými předměty, 

aby nedošlo k poškození výrobku.  

• Nepoužívejte výrobek při vysokých teplotách a nevystavujte jej 

přímému teplu, aby nedošlo k jeho poškození, explozi, nebo 

vznícení.  

• Udržujte výrobek mimo dosah zvířat a malých dětí. Mohlo by 

dojít k jeho poškození.   
• V místech zákazu bezdrátové komunikace, jako např. 

v nemocnicích, či letadlech, vypněte zařízení a nepoužívejte jej. V 

místech zákazu bezdrátové komunikace, mohou elektromagnetické 

vlny způsobit rizika, či nehody.  
 
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti nebezpečných výbušnin. 

V případě rizika výbuchu přístroj vypněte a řiďte se předpisy, 

instrukcemi a místními výstražnými tabulemi.  

 
• Při používání výrobku dodržujte zákony ohledně použití 

komunikačních zařízení během řízení.   
• Neumisťujte výrobek tak, aby mohl omezit rozhled řidiče a 

nemanipulujte s ním za jízdy. Mohlo by dojít ke způsobení 

dopravní nehody.  
• Před jízdou připevněte výrobek k helmě a překontrolujte jeho 

připevnění. Uvolnění výrobku během jízdy může způsobit 

poškození výrobku, nebo nehodu.    
• Je-li výrobek poškozen, přestaňte jej ihned používat. Mohl by 

způsobit škodu, explozi, nebo požár.  
 
Baterie  
Tento výrobek obsahuje nevyměnitelnou dobíjecí baterii. Při 

používání tohoto výrobku dodržujte proto následující:  
• Nikdy neoddělujte baterii od výrobku, neboť by mohlo dojít 

k jeho poškození.   
• V průběhu času se používáním výkon baterie snižuje. 
 
• Pro nabíjení baterie používejte výhradně nabíječku poskytnutou 

výrobcem. Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, 

explozi, poškození, či jiná rizika a může rovněž zkrátit životnost, 

či výkon baterie.  
• Jakékoliv dobíjecí zařízení třetí strany může být použito pro 

produkty Sena, pokud je takové zařízení schváleno FCC, CE, 
IC, nebo jinými úřady akceptovanými společností Sena. 
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• Pro nabíjení náhlavní soupravy nepoužívejte jiné autonabíječky, 

než autonabíječku obsaženou v balení.  

• Baterie skladujte při teplotě 15°C~25°C (59°F~77°F). Vyšší, 

nebo nižší teploty mohou snižovat kapacitu a životnost baterie, 

nebo dočasnou nefunkčnost. Nepoužívejte výrobek při 

teplotách pod bodem mrazu, neboť může dojít k vážnému 

snížení výkonu baterie.  
• Vystavíte-li baterii vysoké teplotě, nebo ji odhodíte do ohně, může 

explodovat.  
 
• Nepoužívejte výrobek s poškozenou baterií. Může explodovat 

a/nebo způsobit nehodu.  

• Nikdy nepoužívejte poškozenou dobíječku. Může explodovat 

a/nebo způsobit nehodu.  
 
• Životnost baterie se může měnit v závislosti na podmínkách, 

faktorech prostředí, používaných funkcích výrobku a zařízeních s ní 

používaných. 

 

ZÁRUKA VÝROBKU A PROHLÁŠENÍ 
 
Omezení záruky 
 
Omezení záruky  
Sena Technologies, Inc. (“Sena”) zaručuje kvalitu výrobku na základě 

technické specifikace uvedené v manuálu výrobku a informací o záruce 

výrobku. Záruka výrobku zahrnuje pouze vlastní výrobek. Sena 

neodpovídá za žádné ztráty a škody na zdraví, či majetku, které mohou 

být způsobeny použitím výrobku nad rámec defektních částí, či 

nedostatků vzniklých díky problémům při výrobě.  
 
Záruční doba  
Sena zaručuje bezplatnou výměnu defektních dílů výrobků, nebo 

nápravu nedostatků vzniklých díky problémům při výrobě po dobu 2 

let od data prvního prodeje.  
 
Ukončení  
Záruka kvality výrobku nabývá účinnosti v den prvního prodeje. 

Záruka kvality vyprší při skončení záruční doby. Nicméně 

v následujících případech skončí záruka kvality dříve.  
• V případě, že byl výrobek prodán, nebo převeden třetí straně.   
• V případě, že jméno výrobce, sériové číslo, štítek výrobku, či jiné 

značení byly upraveny, nebo odstraněny. 
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• V případě, že se neautorizovaná osoba pokusila výrobek rozebrat, 

opravit, nebo upravit. 
 
Upozornění a zřeknutí se práv  
Koupí a používáním tohoto výrobku se zříkáte případných práv 
včetně nároku na kompenzaci za škodu. Ujistěte se proto, že jste si 
před používáním výrobku důkladně pročetli a porozuměli 
následujícím podmínkám. Použitím tohoto výrobku vyjadřujete svůj 
souhlas s touto dohodou a vzdáváte se jakýchkoliv nároků. Pokud 
nesouhlasíte se všemi podmínkami této dohody, vraťte výrobek 
prodejci. Kupní cena vám bude vrácena.  
1. Souhlasíte s tím, že vy, vaši potomci, zmocněnci, nástupci, nebo 

nabyvatelé nebudou vznášet vůči společnosti Sena žádost o 
jakékoliv žaloby, nároky, implementace, zpětný odkup či podobné 
akce pokud jde o jakoukoliv záležitost, jako jsou obtíže, bolesti, 
nepohodlí, ztráta, zranění nebo úmrtí, ke kterému může dojít u vás 
nebo třetí strany během používání tohoto výrobku. Musíte plně 
porozumět a přijmout veškerá rizika (včetně takových, které 
vyplývají z neopatrného zacházení vašeho, či cizího) ke kterým 
může při používání výrobku dojít.  

2. Nesete plnou zodpovědnost za to, že vaše zdravotní kondice 
dovoluje použití tohoto výrobku a že jste v dostatečné fyzické 
kondici pro použití jakéhokoliv zařízení, které s ním může být 
používáno. Navíc musíte zajistit, že výrobek neomezuje vaše 
schopnosti, a že jste schopni jej používat bezpečně. 
 

 
4. Musíte být dospělá osoba, která může převzít zodpovědnost za používání 

výrobku. 
 
5. Musíte si přečíst a porozumět následujícím výstrahám a 

upozorněním:  
• Sena, spolu se svými zaměstnanci, manažery, partnery, 

pobočkami, zástupci, agenty, podporujícími firmami a dodavateli, 

samostatnými prodejci společnosti Sena (společně nazývanými 

“Společnost”) doporučují, abyste před používáním výrobku, a 

podobných zařízení jakýchkoliv značek včetně odvozených 

modelů získali předem relevantní informace a byli dokonale 

připraveni, pokud jde o počasí, dopravní situaci a stav vozovky.   
• Používáte-li výrobek během obsluhy jakéhokoliv vozidla, nebo 

vybavení, jako např. motocyklů, skútrů, mopedů, ATV, nebo čtyřkolek 

(dále jen “dopravní prostředky”), musíte dbát opatrnosti, nezávisle na 

místě takového provozu.   
• Použití výrobku na silnicích může způsobit rizika, jako jsou 

zlomeniny, vážná postižení, nebo smrt.   
• Rizikové faktory, ke kterým může dojít během používání výrobku, 

mohou být zapříčiněny chybou výrobce, jeho agentů, nebo třetích 

stran, které se na výrobě podílejí.   
• Rizikové faktory, ke kterým může dojít během používání výrobku, 

nemohou být předvídány. Z tohoto důvodu musíte převzít plnou 

odpovědnost za jakékoliv škody, či ztráty způsobené všemi 

rizikovými faktory, které mohou během používání výrobku nastat.   
• Při použití výrobku používejte dobrý úsudek. Nikdy jej 

nepoužívejte pod vlivem alkoholu. 
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6. Musíte si přečíst a plně porozumět všem podmínkám práv a 

varování, která souvisí s používáním výrobku. Používáním výrobku 

dáváte svůj souhlas se všemi podmínkami ohledně zřeknutí se 

práv.  
 
Vyloučení záruky 
 
Důvody pro omezení odpovědnosti  
Pokud nevrátíte výrobek po jeho zakoupení, vzdáváte se všech práv na 

odpovědnost, ztráty, nároky, a nároky na náhradu výdajů (včetně nákladů na  

právní zastoupení). Společnost Sena nebude odpovědná za fyzické zranění 

nebo smrt jakékoliv ztráty nebo poškození dopravních prostředků, vlastnictví 

nebo majetku, který patří vám nebo třetím stranám, ke kterému mohlo dojít při 

používání výrobku. Dále Sena nebude odpovědná za jakékoliv podstatné 

škody nesouvisející se stavem, prostředím, nebo poruchou výrobku. Veškerá 

rizika související s provozem tohoto výrobku záleží zcela na uživateli bez 

ohledu na jeho využití počátečním kupujícím třetí strany.  
 
Používání tohoto výrobku může porušovat místní nebo národní 

zákony. Kromě toho vezměte znovu na vědomí, že správné a 

bezpečné používání výrobku je plně vaší zodpovědností. 

 
Omezení odpovědnosti 

SPOLEČNOST SENA SE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM 

ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI, VLASTNÍ I SVÝCH DODAVATELŮ, VYPLÝVAJÍCÍ 

ZE SMLOUVY ČI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA NÁHODNÉ, 

NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLIV 

DRUHU, STEJNĚ JAKO ZA UŠLOÝ PŘÍJEM NEBO ZISK, ZTRÁTU 

OBCHODU, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO DAT, NEBO JINÉ FINANČNÍ 

ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, 

INSTALACÍ, ÚDRŽBOU, POUŽITÍM, VÝKONNOSTÍ, SELHÁNÍM, NEBO 

VÝPADKEK SVÝCH VÝROBKŮ, I KDYŽ SENA NEBO JEJÍ OPRÁVNĚNÝ 

PRODEJCE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI, A 

OMEZUJE SVŮJ ZÁVAZEK NA OPRAVU, VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ 

ZAPLACENÉ KUPNÍ CENY, DLE UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI SENA. TOTO 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NEBUDE MÍT VLIV, POKUD 

NÁPRAVA UVEDENÉHO NÁROKU NESPLNÍ SVŮJ ÚČEL. V KAŽDÉM 

PŘÍPADĚ CELKOVÁ NÁHRADA ŠKOD SPOLEČNOSTÍ SENA NEBO JEJÍMI 

OBCHODNÍMI ZÁSTUPCI NEPŘEKROČÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM 

ZA DANÝ VÝROBEK. 
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Vyloučení odpovědnosti  
Vedle škod které mohou být způsobeny používáním výrobku, 

společnost Sena nenese odpovědnost za škody vzniklé na výrobku, 

ke kterým došlo z následujících důvodů:  
• V případě chybného použití výrobku, či jeho použití k jinému účelu, 

než ke kterému je určeno.  
• V případě poškození výrobku z důvodu, že se uživatel neřídil 

pokyny manuálu k výrobku.  
• V případě poškození výrobku z důvodu, byl ponechán bez dozoru, 

nebo že došlo k jakékoliv jiné nehodě.  
• V případě poškození výrobku z důvodu, že uživatel použil jakékoliv 

díly či software neposkytnutý výrobcem.  
• V případě poškození výrobku z důvodu, že jej uživatel rozebíral, 

opravoval, nebo upravoval způsobem, který není popsán v manuálu  
• V případě poškození výrobku třetí stranou.  
• V případě poškození výrobku vyšší mocí (včetně požáru, povodně, 

zemětřesení, bouřky, hurikánu, či jiné přírodní katastrofy).  
• V případě opotřebení povrchu výrobku používáním. 

 

Záruční servis  
Pro využití záručního servisu zašlete vadný výrobek na vlastní náklady 

výrobci či prodejci, spolu s dokladem o koupi.  
(účtenka s datem zakoupení, certifikát registrace výrobku na webových 

stránkách, a jiné relevantní informace). Dbejte náležité péče o ochranu 

výrobku Pro vrácení výrobku či jeho náhradu musíte spolu se zbožím 

zaslat i originál balení, v němž byl výrobek zakoupen. 
 
Bezplatný servis  
Společnost Sena poskytne bezplatně opravu či náhradu, pokud dojde 

k závadám na výrobku v rozsahu záruky, v záruční lhůtě. 
 
Vrácení výrobku za plnou hodnotu  
Pokud nesouhlasíte s výše uvedenými podmínkami, máte možnost 

vrácení výrobku za jeho plnou hodnotu. Pro vrácení peněz musíte 

vrátit výrobek prodejci do 14 dnů, ve stejném stavu, v jakém byl 

zakoupen. 
 
Nevrátíte-li výrobek do 14 dnů ode dne jeho zakoupení, má se za to, 

že jste četli výše uvedené podmínky, že s nimi souhlasíte a 

společnost Sena neponese zodpovědnost za žádné škody 

nárokované v souvislosti s výrobkem. 
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