
 
Název produktu 

Náhlavní souprava s funkcí intercomu 

vybavená technologií Bluetooth, 

určená pro použití v helmě. 
 
 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

 
 

Děkujeme Vám za výběr produktu 6 RIDERS MOTORCYCLES MULTI-
INTERPHONE®, který je vyroben s maximálním důrazem na kvalitu zpracování a 
za použití nejnovějších technologií. 
 
 
 
 



 
 

 6 RIDERS MOTORCYCLES MULTI-INTERPHONE® je vybaven technologií 
Bluetooth®, která umožňuje použití a párování s dalšími zařízeními.  

 
 Elegantní design jej předurčuje pro použití v jakémkoli typu helmy. 

 
 Díky aerodynamickému tvaru je dosaženo minimálního víření vzduchu při 

jízdě a snadného stékání vody za deště z jeho povrchu.  
 
 6 RIDERS MOTORCYCLES MULTI-INTERPHONE® je navržen tak, aby 

odolával povětrnostním vlivům okolního prostředí.  
 

 Díky použití špičkových komponent disponuje tento výrobek vysokou 
kvalitou hovoru a hlasu, a to jak se spolujezdcem či jinými uživateli, tak 
mobilním telefonem, navigací apod.  

 
 
 

Mezi hlavní přednosti tohoto zařízení náleží: 
 
1) Integrované funkce (intercom se spolujezdcem, příjem hovoru telefonu, 

příjem pokynů navigace, párování s ostatními uživateli, poslech hudby 
z MP3 přehrávače).  

 
2) Vzájemné spárování až 6 jezdců (full Duplex) na vzdálenost až 1000 

metrů*. 
 

3) Možnost nastavení hlasitosti při různých úrovních okolního hluku 
 

4) Možnost nastavení velké úrovně hlasitosti při použití pod objemným 
polstrováním helmy. 

 



5) Flexibilní mikrofon s možností umístění do optimální polohy pro snímání 
hlasu. 

 
6) Dosah 1000 metrů* 

 
7) Použití až do 120km/h 

 
8) Až 7 hodin hovoru 

 
9) Příjem telefonického hovoru hlasem 

 
10) Nová generace Bluetooth A2DP & EDR 

 
11) Současný poslech hudby a zároveň příjem hovoru 

 
12) Stereofonní poslech hudby 

 
13) Konektor pro připojení jiných zařízení 

 
14) Redukce šumu DSP (digital signal processing) 

 
 

*údaj je platný pouze pro přímou viditelnost zařízení (překážky mohou tuto vzdálenost úměrně zkrátit) 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Telefonování či jiné činnosti mohou negativně ovlivnit Vaši pozornost při jízdě. 
Věnujte tedy proto maximální pozornost jízdním podmínkám a okolnostem na 
vozovce. Během používání 6 RIDERS MOTORCYCLES MULTI-INTERPHONE® 
prosím pro Vaši bezpečnost vždy snižte rychlost jízdy a věnujte pozornost 
řízení. V případě nepříznivých okolností v dopravě (déšť, hustý provoz apod.) 
doporučujeme vždy před přijetím hovoru zastavit. 
Pokud helmu odložíte na veřejném místě, doporučujeme zařízení sejmout a 
uschovat, abyste tak zamezili jeho případné krádeži. 
 



MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 
Výrobek je vodotěsný pouze tehdy, je-li odpojen konektor pro dobíjení ve 
spodní části zařízení, otvor překryt pryžovou manžetou a zapojeny konektory 
mikrofonu a sluchátek! 
Při čištění zařízení nepoužívejte organická rozpouštědla ani podobné látky. Pro 
vyčištění je vhodná utěrka namočená v mýdlové vodě. Zařízení nevkládejte do 
vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou. 
Výrobek skladujte v suchém prostředí.  

 
AKUMULÁTOR 

6 RIDERS MOTORCYCLES MULTI-INTERPHONE® vybaven Li-Pol baterií, 
kterou je nutné řádně udržovat, zejména udržovat baterii stále dobitou a při 
nízké frekvenci použití dbát o její pravidelné dobíjení (min. každé dva 
měsíce). Dobíjení baterie provádějte pouze za použití adaptéru dodávaného 
spolu s tímto zařízením. 
Kvůli zajištění vodotěsnosti výrobku nelze baterii vyměnit. Po uplynutí 
životnosti zařízení zajistěte prosím odpovídající způsob likvidace. 
 

PŘÍKLADY POUŽITÍ : 

 
 

1. NABITÍ PŘÍSTROJE 
Po otevření balení je nutné provést nabití zařízení za pomoci dodané nabíječky. 
Zapojte konektor nabíjení do zástrčky Bluetooth modulu, poté zapojte napájecí 
kabel do sítě 110-220V. V průběhu nabíjení, svítí červená LED dioda na Bluetooth 
zařízení i na nabíječce. Jakmile je nabíjení dokončeno, LED dioda na zařízení 
zhasne, nabíječka však svítí dále červeně. 



 
POPIS POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 
Pro účely popisu budeme zařízení nazývat zkráceně 6 R( Riders ) 
M(Multifunctional) I (Intercom).  
6RMI může být používáno jak řidičem vozidla, tak spolujezdcem.  
6RMI může být připojeno k následujícím typům zařízení: mobilní telefon 
vybaveným funkcí Bluetooth, pět dalších jezdců/popř. 4 jezdci a jeden spolujezdec 
apod., externí audio zdroj, a to jak připojený kabelem, tak i bezdrátově pomocí 
Bluetooth přenosu (MP3, Navigace apod.).  
6RMI je multifunkční zařízení určené pro jízdu na motocyklu, lyžování, 
paragliding apod.  
 
6RMI může být použito jako: 
1) Handsfree headset pro příjem hovorů mobilního telefonu 

Automatický příjem hovoru umožňuje bezpečný příjem telefonátu bez 
nutnosti zmáčknutí tlačítka. Zároveň umožňuje také odmítnutí příchozího 
hovoru. 
  
— pro přijetí hovoru není třeba zmáčknout tlačítko, hovor je přijat 
automaticky po cca 5 vteřinách po prvním zazvonění  

 
2) Obousměrný Interkom s pěti dalšími jezdci nebo mezi řidičem a 
spolujezdcem.  

 

 
Každý jezdec si může vybrat mezi jedním z dalších 5 jezdců, pro 
obousměrnou vzájemnou komunikaci.  

  
Maximální vzdálenost pro komunikaci za přímé viditelnosti činí 1000 metrů! 

(tato maximální vzdálenost není garantována). 



   Obvyklá efektivní vzdálenost činí přibližně 700m a její aktuální hodnota je 
závislá na atmosferických podmínkách, terénu, výskytu překážek např. 
rozměrných vozidel, budov apod.  

Předností 6RMI zařízení oproti jednosměrné komunikaci při použití CB 
vysílačky je oboustranná vzájemná možnost komunikace, stejná jako při 
běžném telefonování. Můžete se spojit až s pěti dalšími jezdci a vybrat si 
konkrétní osob pro vzájemnou komunikaci.   
 
6RMI zařízení lze použít až do rychlosti 120Km/h ! 
 

3) Bezdrátový Bluetooth přijímač hudby 
 6RMI je vybaven EDR a A2DP technologií umožňující stereofonní poslech 
hudby z mobilního telefonu či MP3 přehrávače.  
4) Bluetooth headset pro příjem pokynů GPS navigace (GPS navigace musí 

být vybavena funkcí Bluetooth)  
5) Headset pro MP3/GPS navigaci (v případě že GPS není vybavena funkcí 
Bluetooth) 
Pokud Váš MP3/GPS přehrávač není vybaven funkcí Bluetooth, můžete zařízení 
připojit přímo pomocí 2,5mm-3,5mm konektoru.  

OBSAH BALENÍ: 
Název dílu Číslo dílu 

6RMI 
Bluetooth 
modul 

6RMI -001   

 
Odnímatelný 
držák 
soupravy 
s klipem a 
šrouby 

6RMI -002 

Headset 
s audio 
konektorem 

6RMI -003    

 



AC &USB 
nabíječka 
(AC110V-
220V / DC 
OUTPUT 
5V) 

6RMI -004   

 

2.5mm to 
3.5mm 
audio 
adapter 

6RMI -005    

 
  

 
6RMI Bluetooth modul 

POWER – MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO 

RIDER A-E – JEZDEC A-E 

VOLUME – OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI 

PHNE/PLAY – OVLÁDÁNÍ TELEFONU/AUDIA 

RESET  



 

Klip pro přichycení 6RMI Bluetooth modulu  

                       
Vymezovací podložka/Příchytka  

 
 

 
 
 

Klip na uchycení 
 
 
 
 
 
 
 
 



Headset 

 
 
AC & USB nabíječka 

 

 
Nabití 6RMI modulu před použitím: 
Dříve než začnete 6RMI modul užívat, nechte zařízení nabíjet nejméně po dobu 3 
hodin.  
Zařízení je možné dobít jak z běžné domácí zásuvky, tak z přenosného počítače 
Notebooku pomocí USB adaptéru. 
Nabíhecí kabel je vybaven konektorem 2,5mm pro připojení k 6RMI modulu a 



USB konektorem pro připojení k AC adaptéru.  
1) Připojte konektor 2,5mm k 6RMI modulu a poté AC adaptér do el. sítě. 

Nabíjení je signalizováno červenou LED kontrolkou na AC adaptéru a 6RMI 
modulu. Po úplném nabití přestane LED kontrolka svítit. 

 
Poznámka: pokud není 6RMI zařízení používáno déle než 4 týdny, 
dobijte akumulátor 1 krát za měsíc (na poruchu zařízení vzniklou nesprávnou 
údržbou a nabitím akumulátoru se nevztahuje záruka) 
Montáž 6RMI zařízení na helmu 
Za pomoci přiloženého klipu je montáž 6RMI záležitostí několika minut.  
 
Postup: 
1) nalezněte nejlepší umístění pro 6RMI modul na levé straně přilby a nasaďte na 
helmu klip  
2) Zasuňte plastovou část klipu mezi skořepinu helmy a polstrování 
3) Zajistěte klip k helmě za pomoci vymezovací podložky a přiložených šroubů.  
4) Připevněte 6RMI modul ke klipu.  

                                
            Klip                    plastová část klipu  vymezovací podložka 

 
 



  
Zasuňte plastovou část klipu mezi skořepinu helmy a polstrování, zajistěte šrouby 
 
 

      
Klip zajištěn                         6RMI modul připevněn ke klipu 
 
Poznámka: 1) Pokud je skořepina Vaší helmy příliš široká, použijte podložku 
obsaženou v sadě a vsuňte ji mezi klip a plastovou část klipu.  

2) V případě, že nelze použít tento způsob zvolte pro přichycení samolepící 
klip.  



                          
          Přední strana                         Zadní strana 
 
 
Montáž Headset sady  
Kvalita přenosu zvuku je přímo závislá na umístění sluchátek v helmě. 
Dbejte, aby sluchátka byla umístěna přímo oproti vyústění sluchovodu. 
Toto umístění zaručuje nejlepší přenos zvuku ze zařízení k Vám. 
1) Pro zjištění přesného umístění sluchátek si Vaši helmu nasaďte na hlavu a 

zasuňte palec mezi helmu a hlavu tak, aby se zbývající prsty dotýkaly vnější 
strany helmy. Nahmatejte palcem vyústění zvukovodu a zatlačte palec na 
polstrování. Opatrně poté helmu sejměte. Dbejte na to, aby palec při snímání 
helmy zůstal na místě. Pacel označuje střed umístění sluchátka Headsetu. 
Nalepte samolepku s Velco zipem.  
 
Proveďte stejným způsobem i pro druhé sluchátko Headsetu.  

2) Odstraňte ochranou samolepku ze sluchátek Hadsetu a připevněte na Velcro 
zip uvnitř helmy. Sluchátko s kratším kabelem připevněte na levou stranu 
helmy. 

 



              
Sluchátko s kratším kabelem      Sluchátko 
s delším kabelem 
na levou stranu helmy       na pravou 
stranu helmy 
 
Nastavte umístění mikrofonu  
Poznámka: Pro snížení hluku umístěte mikrofon za hledí přilby. Pro dosažení 
nejlepšího výsledku je třeba mikrofon umístit tak, aby se by se lehce dotýkal úst. 
  

     

    V                                                X  
    správné umístění mikrofonu             nesprávné umístění mikrofonu 

 
 
 
 



3) Zapojte Headset za pomoci konektoru k 6RMI modulu.  
 
Používání zařízení: 
Používání 6RMI zařízení je přirozené a velmi jednoduché.  
První párování 6RMI zařízení s mobilním telefonem 
Poznámka:  Mobilní telefon musí být vybaven funkcí Bluetooth. 
Párování řidiče a spolujezdce s mobilními telefony nesmí probíhat 
zároveň.  
Před používáním 6RMI zařízení se seznamte s používáním funkce 
Bluetooth na Vašem mobilním telefonu 
 
Před započetím používání 6RMI je třeba nejdříve toto zařízení spárovat s Vaším 
mobilním telefonem. Párování je obvykle potřebné pouze jednou, a to při prvním 
použití 6RMI. Jednotlivé mobilní telefony se mohou lišit, proto nejdříve 
pozorně prostudujte návod k obsluze Vašeho telefonu. Po ukončení párování 
je třeba provést uložení spojení, aby nebylo nutné párování opakovat.  

1) Zapněte funkci Bluetooth na Vašem mobilním telefonu. Krátce (<1 sec) 
zmáčkněte tlačítko RESET na 6RMI modulu.                        

2) Abyste dosáhli módu párování na 6RMI modulu, stiskněte a podržte tlačítko 
POWER do chvíle než začne střídavě blikat červená a modrá LED kontrolka na 
6RMI modulu. Začněte vyhledávat dostupná zařízení na Vašem mobilním 
telefonu.  

3) po nalezení 6RMI zařízení mobilním telefonem pod názvem MOTOR 
PHONE, potvrďte jeho přidání do telefonu 

4) Dále budete požádáni mobilním telefonem o vložení hesla pro nové spojení – 
zadejte:0000  

5) Váš telefon potvrdí spárování s novým zařízením a LED kontrolka modré barvy 
na 6RMI modulu se rozsvítí každých 5 vteřin  

 

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ (spojení s mobilním telefonem) 
 



Zapnutí zařízení krátce zmáčkněte tlačítko Reset (< 1 vteřina)  

Zmáčkněte tlačítko Power/ RIDER A po dobu cca    6 
vteřin, 

dokud nezačne svítit modrá LED kontrolka, 
poté ihned uvolněte tlačítko Power/RIDER A 
modré světlo bliká každých 2-5 vteřin a na 

mobilní telefon Vás požádá o potvrzení spojení s  6RMI 
potvrďte „ano“ .* 

Vypnutí zařízení Zmáčkněte tlačítko Power/RIDER A po dobu      
        6 vteřin,  

dokud nezačne dlouze svítit modrá LED kontrolka, 
poté ihned uvolněte tlačítko Power/RIDER A,   
modrá LED kontrolka přestane svítit. 

 
Zvýšení hlasitosti   krátce zmáčkněte tlačítko V+  
Snížení hlasitosti   krátce zmáčkněte tlačítko V- 
 
Opětovně spojit s telefonem  
 

V ojedinělých případech může být spojení 6RMI a mobilního telefonu 
přerušeno vlivem okolních podmínek. Pro opětovné spojení krátce 
zmáčkněte tlačítko Phone/Play, spojení se poté obnoví.  

* spojení mobilního telefonu s 6RMI se může lišit v závislosti na konkrétním typu 
telefonu, prostudujte nejdříve manuál Vašeho mobilního telefonu 

 

Telefonní hovor 

1) automatické přijetí hovoru  
V případě příchozího hovoru se ozve vyzváněcí tón ve sluchátkách Headsetu a je 
po cca 3- 5 vteřinách automaticky přijat 
 
2) Ukončení hovoru  
Pro ukončení komunikace krátce zmáčkněte tlačítko Phone/Play a hovor bude 
ukončen. 



 
3) Odmítnutí hovoru 
Při příchozím hovoru zmáčkněte do cca 1 vteřiny tlačítko Phone/Play po dobu cca 
2 vteřin po zazvonění a proběhne odmítnutí hovoru. 
 
4) Uskutečnění hovoru vytočte telefonní číslo na Vašem telefonu, (v žádném 
případě neprovádejte za jízdy a před voláním bezpečně zastavte)  zvuk 
z mobilního telefonu bude automaticky převeden do sluchátek Headsetu 
 Poznámka: některé mobilní telefony např. Panasonic x70, nepřevedou 
automaticky zvuk do Headsetu a je třeba tento přenos potvrdit ručně na telefonu.  
 
5) Vytočení posledního tel. Čísla  
Zmáčkněte tlačítko Phone/Play po dobu 2-3 vteřin, automaticky se vytočí 

poslední volané tel. číslo. (některé mobilní telefony tuto funkci nepodporují) 
 
 
 
 
Funkce Interphone  
Párování motocykl X motocykl a řidič X spolujezdec: 
 
Párování je nutné pro rozpoznání 6RMI přístrojů, které budou použity pro 
vzájemnou Bluetooth komunikaci. Poté, co jsou zařízení spárována, párování 
zůstává aktivní kdykoli jsou obě zařízení v dosahu. Vždy lze komunikovat pouze 
s jedním zvoleným 6RMI zařízením. 
 
Párování a používání 6RMI je velice jednoduché. 
 
Tipy:  jednoduché párování (párování dvou zařízení) 
Pokud potřebujete komunikovat pouze s jednou další osobou (spolujezdec, jiný 
motocykl) můžete použít jednoduchou metodu párování 6RMI. 
 
Poznámka:  
a. Pře párováním musí být obě 6RMI moduly ve stavu vypnuto.  



b. Můžete párovat Vaše 6RMI až s dalšími pěti zařízeními. 
c. Ostatní 6RMI zařízení můžete párovat dle Vaší volby jako rider A , rider B, 

rider C, rider D, rider E.  
Pozor! POWER/RIDER A je multifunkční tlačítko. Proto bude způsob párování 
Rider A odlišný od zbývajících B, C, D, E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Párování 6RMI Rider A 

 
 
a) Pokud zvolíte jiný 6RMI modul jako rider A může toto druhé zařízení 

zvolit Vaše 6RMI zařízení jako rider B, C, D nebo E. (v tomto případě 
volba rider B)  

Zvolte jiné zařízení jako rider A.  
Před volbou musí být obě zařízení vypnuta. 



Krátce zmáčkněte (< 1 vteřina) tlačítko Reset na Vašem 6RMI a na druhém 
zařízení tlačítko Power/Rider A (modrá LED kontrolka začne blikat), pozn. Vaše 
zařízení musí být v tuto chvíli vypnuté.  
Zmáčkněte a držte zároveň tlačítko POWER/RIDER A na Vašem 6RMI a zároveň 
tlačítko B (pokud Vás rider A vybere jako rider B) dokud nezačne blikat červená a 
modrá LED kontrolka na obou 6RMI modulech. Poté krátce zmáčněte tlačítko 
POWER/RIDER A na Všem zařízení nebo krátce zmáčkněte tlačítko B na druhém 
6RMI zářízení (rider A) , po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka 6RMI modulu 
blikat červeně a modrá kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli 
dokončeno a můžete hovořit s druhým 6RMI zařízením.  
 
b) volba druhého 6RMI zařízení jako rider A a vaší 6RMI stanice jako 
rider A druhým zařízením  
Před volbou musí být obě zařízení vypnuta. 
Krátce zmáčkněte (< 1 vteřina) tlačítko Reset na Vašem 6RMI a na druhém 
zařízení. Držte současně tlačítko Power/Rider A na Vašem i druhém zařízení, 
dokud nezačne blikat střídavě červená a modrá LED kontrolka. Poté krátce 
zmáčkněte tlačítko POWER/RIDER na jednom z párovaných zařízení.   
Po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka 6RMI modulu blikat červeně a modrá 
kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli dokončeno a můžete 
hovořit s druhým 6RMI zařízením. 
 
2) Párování s ostatními jezdci, rider B, C, D, E 
 
a) vobla dalšího 6RMI zařízení jako rider B nebo C,D,E a volba Vašeho 

6RMI zařízení druhým zařízením jako rider B nebo rider C,D,E  
Zapněte Vaše 6RMI zařízení a druhé 6RMI zařízení. LED kontrolka modré barvy 
začne blikat. Zmáčkněte a držte volbu druhého zařízení, např. rider C a zároveň 
druhé zařízení drží tlačítko dle zvoleného jezdce např rider D dokud nezačne 
střídavě blikat červená a modrá LED kontrolka na obou zařízeních. Poté krátce 
zmáčkněte tlačítko rider C nebo druhé zařízení zmáčkne krátce tlačítko rider D. 
(podle volby jezdce). Po 5-9 vteřinách přestane LED kontrolka 6RMI modulu 
blikat červeně a modrá kontrolka bliká každých 2-5 vteřin, párování je v tuto chvíli 
dokončeno a můžete hovořit s druhým 6RMI zařízením. 



 
Poznámka: Pro zbývající 6RMI moduly opakujte akci výše až do počtu 6 
párovaných zařízení. 
 
3 Výběr jezdce  
Poté co jste spárovali všechny 6RMI moduly (2 – 6 modulů) můžete hovořit vždy 
s jedním vybraným jezdcem.  
Po spárování všech modulů se ujistěte, že všechny 6RMI moduly jsou zapnuty. 
Pro hovor s daným jezdem A, B, C, D, E pouze krátce zmáčkněte tlačítko daného 
jezdce (rider A, B, C, D, E).   
 
Příklad:  Krátce zmáčněte tlačítko rider C (< 1 vteřina) a tlačítko 
uvolněte. Uslyšíte krátké pípnutí ozačující přepnutí hovoru na jezdce 
C a po cca 3 – 5 vteřinách můžete hovořit s jezdcem C. Pokud poté 
zmáčknete tlačítko E, budete moci hovořit s jezdcem E apod. 
 
4) Párování se spolujezdcem 
Jeden z 6RMI zařízení může sluožit pro komunikaci se spolujezdcem. Postup 
párování je identický jako v v případě 1) 2) 3) 
 
Započetí/ukončení hovoru interphone  
Zaopněte Vaše a ostatní 6RMI zařízení. Krátce zmáčkněte tlačítko (A, B, C, D, E) 
poté vyčkejte cca 5 vteřin a poté můžete začít komunikaci se zvoleným 6RMI 
zařízením. Pro ukončení hovoru pouze opětovně zmáčkněte tlačítko druhého 6RMI 
zařízení.  
Poznámka: Pro snížení spotřeby zařízení vypněte funkci intercom na 
6RMI zařízení vždy, když nepotřebujete hovořit s j inými 6RMI.  
 
Poznámka: Pokud se zařízení 6RMI dostanou mimo dosah Bluetooth 
přenosu, může dojít k  přerušení spojení. Pro opětovné navázání spojení 
6RMI v dosahu stiskněte tlačítko vybraného zařízení a začněte hovor.  
Music /Audio funkce 

 



 

 

 
 
1) Poslouchejte pokyny Vaší GPS navigace vybavené zařízením 

Bluetooth.  

    
  

a) Párování GPS navigace s Vaším 6RMI    
Ujistěte se, že Vaše 6RMI zařízení je ve stavu vypnuto. 
Zapněte Vaši GPS navigaci a stiskněte Bluetooth key do té doby, než začne 
střídavě blikat červená a modrá kontrolka. Stiskněte a podržte tlačítko 
POWER/Rider A na Vašem 6RMI dokud nezačne střídavě blikat červená a modrá 
kontrolka. Po několika vteřinách přestanou na obou zařízeních blikat červené 
kontrolky a obě zařízení jsou připravená k provozu. 
 
b) Tešte se ze zvukových pokynů Vaší GPS navigace. 
Nastavte úroveň hlasitosti na Vaší GPS navigaci na přijatelnou úroveň a 
vychutnejte si zvukový přenos pokynu GPS navigace do Headset soupravy.  
Poznámka: Při opětovném používání 6RMI a GPS navigace prosím dodržujte 
následující postup: 
Zapínání zařízení 



1) Zapněte nejdříve 6RMI zařízení 
2) Zapněte GPS navigaci 

Vypínání zařízení 
1) Vypněte 6RMI zařízení 
2) Vypněte GPS navigaci (před vypnutím GPS navigace vypněte 

nejdříve Bluetooth přenos) 
 
Poznámka: Postup párování 6RMI a GPS navigace se může lišit dle typu 
používané GPS navigace. Přečtěte si nejdříve návod Vaší GPS navigace. 
 
         
 
2) Poslouchejte stero hudbu z Vašeho mobilního telefonu. 
 
Nejprve si pozorně prostudujte návod Vašeho mobilního telefonu. Pokud je Váš 
telefon vybaven technologií A2DP, můžete si vychutnat Vaši oblíbenou hudbu 
formátu stereo i při jízdě. Pro zapnutí/vypnutí poslechu hudby stiskněte tlačítko 
Phone/Play. 
3) Poslouchejte husbu formátu mono z Vašeho mobilního telefonu.  
Většina mobilích telefonů značky Nokia umožňuje Bluetooth poslech hudby za 
použití 6RMI Headsetu. Některé jiné značky mobilních telefonů tuto funkci 
Bluetooth přenosu neumožňují.  
Postup: přesvěčtese, že je Váš mobilní telefon spárován s 6RMI zařízením. 
Začněte s přehráváním hudby na Vašem mobilním telefonu a poslechne bude 
přenášet do Headset sady. 
Poznámka: Mobilní telefony vybavené pouze funkcí Bluetooth mono vysílají signál 
do Headsetu až po stisknutí klávesy Phone/Play. 
4) Poslouchejte hudbu/audio z MP3 přehrávače či GPS za pomoci audio 

adaptéru 
 



 
2.5-3.5mm audio adaptér 

 
With the 2.5-3.5mm audio adapter cable attached, it will can be used for 
connecting your 6RMI with a major of MP3. play the MP3, you will can listen to 
the music via the speakers of your 6RMI.  
NOTE1: when the 6RMI is working in bluetooth status, it will mute the music of 
the MP3. bluetooth is prior. After bluetooth operation is finished, it will return to 
play the MP3 music.     
NOTE2: you only can adjust the music volume on your MP3. 
 
Způsob poslechu instruktáže GPD navigace je shodný s poslech hudby z MP3 
přehrávače. 
 
Poslech stereo hudby z MP3 přehrávače pomocí externího Bluetooth 
transmiteru:  
Pokud máte externí Bluetooth transmiter (snadno dostupný na trhu) zasuňte 
konektor transmiteru do Vašeho MP3 přehrávače a spárujte transmiter dle 
instrukcí s 6RMI. 
 
Poslech audio GPS navigace pomocí externího Bluetooth transmiteru.  
Postupujte dle návodu externího Bluetooth transmiteru. 
Automatické přepínání mezi jednotlivými operacemi  
Pokud Vám někdo zavolá během poslechu hudby nebo funkce interkomu, příchozí 



telefonický hovor se automaticky přepne na funkci hovoru. Po ukončení hovoru se 
obnoví předchozí funkce (poslech hudby, interkom hovor).  
Stiskem tlačítka RIDER A nebo RIDER B,C,D,E během poslechu hudby, přepne se 
6RMI do funkce interkom hovoru. Po ukončení hovoru se zařízení automaticky 
přepne zpět do původní funkce (poslech hudby apod.) 
Poznámka:  návrat k předchozí funkci může trvat několik vteřin  
 
Řešení problémů  
1. přístroj nefunguje 

možnost vybité baterie, nabíjejte nejméně 3 hodiny  
 
2. resetování 

 V některých oblastech mohou radiové vlny narušit Bluetooth     
komunikaci (TV transmitery, letištní radary apod.)  

- krátce stiskněte (< 1 vteřina) klávesu Reset na 6RMI přístroji, po zapnutí 
bude opět standardně pracovat 

3. absence zvuku   
Zkontrolujte veškeré drátové spoje zařízení včetně konektorů. Zkontrolujte 
úroveň nastavení hlasitosti. 

 
4. Hvízdavý zvuk ve sluchátkách  

Pokud je mikrofon příliš blízko úst, může mikrfon přenášet i rušení v podobě 
hvízdavého zvuku. 
- umístěte mikrofon dále od úst, zacloňte zdroj nadměrného hluku či ztlumte 
úroveň hlasitosti 
 
 
 

5.Ztráta spojení s mobilním telefonem, MP3 přehrávačem  
V některých regionech může 6RMI přechodně ztratit spojení s MT či MP3 
přehrávačem. 

- krátce stiskněte klávesu Play a spojení se obnoví, pokud ne ad. 
 



6. Nelze spárovta s mobilním telefonem  
6RMI zařízení je možné spárovat s většinou mobilních telefonů. Před 
nákupem prosím ověřte, zda je možné 6RMI spárovat s konkrétním typem 
telefonu   

 
7. Automatické vypnutí  

Některé typy mobilních telefonů mohou způsobit vypnutí přístroje po přepnutí 
na jinou funkci.  
- v tomto případě stiskněte tlačítko Power/Interphone  
 

8. Konečné řešení  
V případě, že 6RMI nereaguje na žádný zásah ad 1-7, vypněte 6RMI 
zařízení a vyjměte baterii. Po zapnutí se obnoví výrobní nastavení, je 
nutné opakovat párování. 

  
9. Ztráta spojení mezi dvěma 6RMI zařízeními  

Pokud jsou zařízení mimo dosah Bluetooth, mohou se dočasně odpojit a 
dojít tak k přerušení komunikace. Po zkrácení vzdálenosti mezi zařízeními 
se obnoví spojení automaticky popř. aktivujte funkci interkom.  

 
Doplňující informace  
 
Digital Signal Processor (DSP) Technology – pro odstranění šumu (vítr apod.) 
Odrušení umožňující použití i při vyšších rychlostech v případě uzavřené integrální 
helmy 
Jednoduchá montáž jak do integrální, tak do otevřené helmy   
 

Obecné informace 
až 7 hodin hovoru prostřednictvím mobilního telefonu  
až 7 hodin poslechu hudby 
500 mAh Li Polymer baterie, Standby čas: 120 hodin 
Nabíjení :~ 3 hodiny 
Chip: CSR 
 



 
 
Děkujeme za nákup zařízení 6RMI a přejeme mnoho kilometrů bez nehody. 
 
 
 
 
 


