
Návod k obsluze: INTERKOM LX-MAX 8

Dìkujeme, že jste si poøídil(a) konferenèní interkom LX-MAX8 a pøejeme mnoho pøíjemnì strávených kilometrù na 
Vašem motocyklu/ètyøkolce.

Interkom LX-MAX8 je vybaven nejnovìjšími technologiemi Bluetooth, A2DP, DSP, které zajiš�ují maximální kvalitu 
pøenosu signálu, poslechu a eliminaci rušení pøi jízdì.

DOBITÍ MODULÙ
zapojte konektor do zdíøky modulu CHG/AUX a pomocí 230V adaptéru zapojte na zdroj elektøiny 230V
zaøízení lze dobíjet i pøed USB konektor pøes PC nebo 12V zásuvku Vašeho motocyklu (pro možnost dobíjení obou 

modulù souèasnì pøímo z Vašeho motocyklu doporuèujeme USB dobíjecí zaøízení ..., které je možné objednat 
prostøednicvím eshopu: 

modul je dobitý po zhasutí èervené LED diody umístìné na modulu 
www.globalmoto.cz

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAØÍZENÍ
zaøízení spustíte stlaèením tlaèítka POWER, dokud se støídavì nerozbliká modrá LED dioda modulu
vypnutí zaøízení provedete stiskem a podržením tlaèítka POWER, dokud tøikrát nezabliká LED dioda modulu, a 

poté se zaøízení vypne
ZAJIŠTÌNÍ MAXIMÁLNÍHO DOSAHU ANTÉNY

pro maximální dosah je nutné vysunout anténu umístìnou na modulu do svislé polohy
OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

hlasitost se zvýší opakovaným stiskem tlaèítka +
hlasitost se sníží opakovaným stiskem tlaèítka  –

PØIPOJENÍ SPOLUJEZDCE POMOCÍ KABELU
pro pøipojení spolujezdce pomocí kabelu slouží kabel (3,5mm/1,5mm), který je pro propojení se spolujezdcem  

nutné zasunout do zdíøky oznaèené na modulu symbolem P
pro pøenos signálu pro spolujezdce je nutné umístit tlaèítko P na spodní stranì modulu do pozice On

ZAPOJENÍ HEADSETU DO MODULU
pøipojte konektor sluchátek a mikrofonu do zdíøky modulu oznaèené R (na výbìr máte jak variantu mikrofonu s 

pružnou bužírkou vhodnou zejména pro otevøené nebo výklopné helmy, tak i variantu pøipojení mikrofonu 
kabelem, kterou lze pomocí samolepící podložky umístit na jakýkoli typ helmy)

SPÁROVÁNÍ S DRUHÝM MODULEM LX-MAX8
(pozn. je vhodné, aby všechna párovaná zaøízení byla dobitá a mìla zesílenou hlasitost)
zapnìte obì párovaná zaøízení (viz. zapnutí zaøízení)
stisknìte tlaèítko A na modulu jedna a dvì, dokud se na obou modulech støídavì nerozblikají  LED diody 

(èervená/modrá)
poté pouze na jednom z párovaných modulù opìtovnì krátce stisknìte tlaèítko A (støídavá indikace LED diodou se 

zmìní na modrou) 
po cca 1é vteøinách se zmìní i na druhém z párovaných modulù LED indikace na modrou (bliká v intervalu cca 2x 

za 10 vteøin)
obì zaøízení jsou nyní spárována, pro zapoèetí hovoru je nyní tøeba krátce stisknout tlaèítko A
ve sluchátkách se ozve krátké pípnutí a poté je již slyšet pøenášený zvuk z druhého zaøízení
(pozn. spárování je nutné pouze v pøípadì prvního použití modulù, pøi opìtovném používání je po zapnutí modulù 
tøeba pouze krátce stisknout tlaèítko A)

PÁROVÁNÍ TØÍ/ÈTYØ MODULÙ
nejprve spárujeme 2 prostøední moduly, které budou tvoøit „most“ mezi všemi tøemi/ètyømi jednotkami
spárování modulù provedeme podle postupu viz. „SPÁROVÁNÍ S DRUHÝM MODULEM“ 
po spárování dvou prostøedních modulù 2 a 3 dopárujeme modul 1, tedy zapnuty jsou pouze moduly 1 a 2, modul 3 

a 4 musí být nyní vypnuty
na modulu 1 a 2 stiskneme a držíme tlaèítko B, dokud se støídavì nerozbliká èervená a modrá LED dioda
poté na modulu 1 krátce opìtovnì stiskneme tlaèítko B (zmìní se LED indikace na modrou) po cca 10 vteøinách se 

na modulu 2 také zmìní LED indikace na modrou (obì zaøízení jsou nyní spárována)
poté moduly 1 a 2 vypneme a zapneme moduly 3 a 4
na modulu 3 a 4 stiskneme a držíme tlaèítko B, dokud se støídavì nerozbliká èervená a modrá LED dioda
poté na modulu 4 krátce opìtovnì stiskneme tlaèítko B (zmìní se LED indikace na modrou) po cca 10 vteøinách se 

na modulu 3 také zmìní LED indikace na modrou (obì zaøízení jsou nyní spárována)
nyní zapneme moduly 1 a 2 a na modulu 3 krátce stiskneme tlaèítko A (LED indikace modulù 2 a 3 se zmìní z 

krátkého na dlouhé modré blikání upozoròující na spuštìní módu konference)
poté na modulu 1 krátce stiskneme tlaèítko B a po nìkolika vteøinách se pøipojí také jednotka 1
(pozn. kdykoli pøi pøerušení konferenèního hovoru, napø. z dùvodu pøílišné vzdálenosti mezi jednotlivými moduly a 
tím ke ztrátì signálu, je možné konferenci obnovit stiskem spárovaného tlaèítka A nebo B pro obnovení hovoru)
Interkom LX-MAX8 je možné spárovat i s jinými obdobnými zaøízeními napø. G6BT, 6RMI, R4, G7,G8.Spárování s 
jinými než výše zmínìnými produkty není garantován.o
Dùležité: Pøi Bluetooth konferenèním hovoru 4 jednotek doporuèujeme nejprve spojit jednotky 2, 3, tedy 

spárované na tlaèítka A oznaèené èervenì, a teprve poté pøipojit zbývající jednotky 1 a 4, oznaèené modøe.
SPÁROVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM GPS NAVIGACÍ

stisknìte tlaèítko POWER a držte jej stisknuté, dokud se støídavì nerozblikají èervená a modrá LED dioda
zapnìte funkci Bluetooth na Vašem MT/GPS a zvolte „hledat zaøízení v dosahu“ pozn. název volby se mùže lišit 

dle typu MT/GPS
zvolte zaøízení Wh800 na Vašem MT/GPS, pokud Vaše zaøízení MT/GPS požaduje zadat kód, zadejte 0000
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poté se LED indikace modulu zmìní na modrou a obì zaøízení jsou nyní spárována
ZAPOÈETÍ HOVORU JIŽ DØÍVE SPÁROVANÝCH JEDNOTEK 

zapnìte všechna spárovaná zaøízení
stisknìte tlaèítko A na jednom z modulù 2 nebo 3
poté stisknìte tlaèítko B na modulu 1
nakonec stisknìte tlaèítko B na modulu 4
všechna zaøízení jsou nyní v módu konference a všichni úèastníci mohou hovoøit najednou
pro pøerušení hovoru s jinou jednotkou krátce stisknìte tlaèítko, na které je spárován modul, se kterým hodláte 

ukonèit spojení A nebo B pro opìtovné navázání hovoru opìt krátce stisknìte dané tlaèítko A nebo B
HOVOR SE SPOLUJEZDCEM POMOCÍ KABELU

pro pøenos signálu ke spolujezdci se nutné, aby byly oba moduly propojené pomocí kabelu
tlaèítko P na spodní stranì modulu øidièe bylo v pozici On, spolujezdec slyší veškerý pøenos zvuku vèetnì Rádia, 

telefonu GPS atd.
pøenos signálu se spolujezdcem je možné kdykoli pøerušit pøepnutím tlaèítka P do pozice Off

POSLECH HUDBY
poslech stereo hudby je možný prostøednictvím hitech funkce A2DP jak pomocí audio kabelu, tak i bezdrátovì pøes 

Bluetooth pøipojení s MP3 pøehrávaèem MT apod.
párování MP3 pøehrávaèe je shodné jako párování s MT, viz výše
funkce play/pause je dostupná krátkým stiskem tlaèítka POWER
dlouhým stlaèením tlaèítka + se pøehraje pøedchozí skladba
dlouhým stlaèením tlaèítka  - se pøehraje následující skladba

POSLECH FM RÁDIA
stisknìte a podržte tlaèítko A po dobu cca 3 vteøin pro spuštìní funkce FM rádio
dlouhým stlaèením tlaèítka + se automaticky ladí stanice na vyšší frekvenci
dlouhým stlaèením tlaèítka - se automaticky ladí stanice na nižší frekvenci
krátkým stisknutím tlaèítka A se zruší funkce FM rádia

PRIORITA FUNKCÍ
priorita 1 – telefonní hovor, GPS navigace
priorita 2 – interkom
priorita 3 – MP3 hudba, rádio
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