
1. INTRODUKTION

Tak fordi du har valgt Kommunikations- og underholdningssystemet scala rider G9* Bluetooth* til motorcykelhjelme. 
Denne manual skal hjælpe dig med at installere, konfigurere og anvende din scala rider G9. *

! Hvis du har købt G9 PowerSet TM , indeholder pakken to fabrikssammenkoblede scala rider G9  –enheder.

Scala rider G9 giver dig bl.a. følgende vigtige funktioner:

INTERCOM-ALTERNATIV

 Intercom konference tilstand mellem 2, 3 eller 4 motorcyklister på afstande på op til 1,6 km *
 Click-to-Link ® Intercom: For spontane forbindelser med alle scala rider G9/G4 brugere i nærheden
 "One+ 8" intercom udveksling med yderligere 8 venner

TILSLUTNING TIL FLERE ENHEDER

 Bluetooth-mobiltelefon/GPS-enhed
 Trådløs A2DP/MP3 tilslutning til stereomusik (alternativ med kabel indgår også)

UNDERHOLDNINGSALTERNATIV

 Trådløs musik streaming gennem enheder, der understøtter Bluetooth Stereo A2DP og AVRCP -profiler
 MP3-afspiller (ikke-Bluetooth) via kabel
 Indbygget FM-radio med seks faste stationer og automatisk indstilling

CARDO COMMUNITY TM

 Download software opgraderinger, forbedringer og nye funktioner
 Installer dine "One +8" intercom venner
 Opret, find og tilmeld dig til begivenheder 
 Tilpas dine G9 indstillinger

AVANCERET TEKNOLOGI

 ➤ Voice og VOX teknologi

 Foretag/modtag mobilopkald via stemmestyring
 Foretag intercom opkald via stemmestyring

 ➤ AGC-teknik (Automatic Gain Control), som muliggør automatisk justering af lydstyrken i forhold til omgivende støj 
og kørehastighed. Du kan også styre lydstyrken manuelt.  AGC-teknikkens funktioner niveauer kan indstilles efter dine 
personlige præferencer.

 ➤ VOX teknologi og stemmestyring for sikker og håndfri styring af de vigtigste funktioner. VOX  teknologiens   
funktioner kan  skræddersyes til dine personlige præferencer.

 ➤ PLC software (Packet Loss Concealment)  Real-time kompensation for lyd tab i krævende miljøer.

 ➤ Avancerede softwareopdateringer via computere som anvender   Windows ® XP ™, Vista ™ eller Windows 7.

 ➤ Mundtlige  statusopdateringer, så du altid ved, hvilken  person eller enhed,   du er parret med.

 ➤ Volume pr mode: Lydstyrken indstilles og lagres i forskellige  niveauer for hver lyd funktion.

Vi ønsker dig en fantastisk scala rider G9 oplevelse og opfordrer dig til at skrive til os på support@cardosystems.com,  
hvis du har spørgsmål, forslag og kommentarer.
 * ved ekstreme forhold (tæt skov, smalle bygninger, tung trafik) vil intercom rækkevidden blive reduceret. Så snart 
forholdene forbedres, øges rækkevidden igen.
 

mailto:support@cardosystems.com


PAKKENS INDHOLD
! BEMÆRK: Hvis du har købt G9 Powerset ™, indeholder din pakke to sæt af alle G9 dele nedenfor.

VIGTIGT:
Scala rider G9 er blevet certificeret som vand-og støvtæt (IP67). Dog bør man holde silikone dækslet i oplader stikket 
tæt lukket for at forhindre fugt i at trænge ind i enheden.

* Den store mikrofon svamp anbefales til åbne hjelme



2. OPLADNING AF SCALA RIDER G9

Sørg for at oplade din scala rider G9 i mindst 4 timer før brug.
1. Åbn silikoneetuiet der beskytter oplader stikket.
2. Sæt USB-kablet til oplader stikket.

3. Sæt den anden ende af USB-kablet i en stikkontakt eller en computers USB-port.

4. Under opladning vil den røde LED lys tænde. Når opladningen er fuldført slukker det røde LED lys igen.

3. CARDO COMMUNITY ONLINE PLATFORM OG “ONE+8” 
INTERCOM 

Cardo Community er en af de mest bemærkelsesværdige og banebrydende funktioner i scala rider G9. Besøg 
http://community.cardosystems.com for at få følgende funktioner:

• "One+ 8" Intercom: Scala rider G9 gør det muligt at skifte Intercom samtale mellem op til 8 andre individuelle kører.
• Hent og installer de nyeste softwareopgraderinger 
• Lav dit eget kalde navn til  "One+8" intercom mode og tilpas indstillingerne af din G9 gennem
din pc *
• Find dine venner og tilføj dem til din "One+8" venneliste
• Opret,  tag på ture og inviter dine venner. For at registrere dig, så sørg for at have dit produkt serienummer klar. 
Nummeret findes på den hvide mærkat på bagsiden af enheden.
* Systemkrav: Windows ® XP ™, Windows Vista ® eller Windows 7



4. KOM GODT I GANG
4.1  Montering af Scala rider G9 på hjelmen

Metode A

Standard back plate

Metode B

Selvklæbende plade
Lim Audio Kittet på

din hjelm, når
standard Back Plate metode

 ikke kan anvendes.

BEMÆRK: Bom-mikrofonen kan anvendes til åbne, halvåbne integral og systemhjelme. 

 METODE A: ANVEND STANDARD BACK PLATE



METODE B: ANVEND DEN SELVKLÆBENDE PLADE (DETTE KAN KUN GØRES ÈN GANG)

BEMÆRK: Læs hele afsnittet før du fortsætter. Selvom vi ikke har grund til at tro, at limningen kan have en negativ 
virkning på hjelmen, påtager Cardo sig intet ansvar for skader uanset art og situation. Den selvklæbende plade tilbydes
som et alternativ, du kan vælge at bruge på egen risiko og du frasiger dig dermed ethvert krav på eventuelle fejl.

PLACERING AF HØJTTALERE



Placering af højttalernes velcro puder

For at opnå den bedste lyd, placeres højttalerne direkte modsat og tæt til øret. Hjelme med store hulrum kan have 
brug for ekstra polstring så højttalerne kommer tættere på den ideelle placering.

Fastgør velcro puderne på indersiden af hjelmen 

Kryds det lange højttalerkabel over
midten af hjelmen for at forstærke
radioens fm modtager

Brug af to højttalere inde i hjelmen kan være forbudt i visse lande. Hvis det er tilfældet kan du stoppe den lange 
højtaler ledning under hjelm-polstringen.

ÆNDRING AF MIKROFON TYPE

BEMÆRK: Mikrofonen med ledning kan kun bruges til Full face hjelme. 



AFMONTERING  PÅSÆTNING

PLACERING AF MIKROFON

Bom mikrofon
Tilpas Audio Kit så
Mikrofonen er placeret lige over
midten af din mund. 



Mikrofon med ledning

                                                                                                                      Fastgør velcro til
              Indersiden af hjelm

UDSKIFTNING AF SVAMP PÅ MIKROFON 

BEMÆRK: En ekstra svamp til mikrofon med ledning er vedlagt til fremtidig brug, hvis du skulle få brug for det. 
Ledningerne til mikrofonen er sarte. Undgå at røre dem.

1. Tag fat og træk eksisterende mikrofon svamp af.   

2.  Fjern forsigtigt den eksisterende svamp.

3.  Fjern beskyttende bagsideark fra den nye svamp.

4. Påsæt forsigtigt den nye svamp til mikrofonen.

PÅSÆTNING OG AFTAGNING AF G9 FRA AUDIO KIT



4.2  GENERELLE FUNKTIONER
GENERELLE FUNKTIONER
Power ON tryk og hold mobile knappen nede i 2 sekunder.  

 Lys: 3 blå blink
 Lyd: stigende tone

Power OFF Tryk og hold mobile knappen nede i 2 sekunder.

 Lys: 3 røde blink
 Lyd: faldende tone

Volume
Tilpas og indstil lydstyrken  

Tryk let på Volume up eller volume down knappen.

Sæt højttalere på lydløs Tryk let på volume up og volume down knapperne samtidig.
Batteri niveau indikator Tryk og hold volume up knappen i 2 sekunder.

Lys: 

 BLÅ = Fuldt opladet
 LILLA = Halvt opladet
 RØD = Næsten tomt

4.3 STATUS LYS
LED Indikator Status
Ingen Scala riderG9 er slukket.
1 BLÅ blink hvert 3. sekund Standby mode

Ingen aktive kanaler.
2 BLÅ blink hvert 3. sekund Aktiv mode

Opkald i gang/musik eller anden lydkilde slået til.
1 RØDT blink hvert 3. sekund Standby mode

Lavt batteri niveau.
2 RØDE blink hvert 3. sekund Aktiv mode

Lavt batteri niveau
Konstant RØD Opladning.

4.4 LYDKILDER OG PRIORITETER
Hvis to tilsluttede kanaler forsøger at afspille lyd samtidig, bestemmer din Scala rider G9 automatisk, hvilken kanal 
der skal spille gennem højttalerne baseret på prioritering af de tilsluttede enheder.

   Høj prioritet
1. Mobil telefon lyd eller GPS instruktioner*
2. Intercom/”One+8”/Click-to-link   
3. A2DP (Stereo bluetooth) lyd
4. FM Radio (indbygget)
5. AUX (til IKKE-trådløs forbindelse  dvs. musik afspillere )      

   Lav prioritet              *GPS instruktioner fra Smartphone GPS Apps bliver prioriteret som A2DP lyd

Eksempel:

 Indgående opkald fra mobiltelefoner afbryder igangværende intercom opkald.
 Indgående intercom opkald vil afbryde igangværende A2DP musik.



Click-to-Link, Intercom og ”One+8” opkald har den samme prioritet: click-to-Link forespørgsler vil ikke afbryde 
igangværende intercom samtaler af nogen art og omvendt.

4.5 STEMMESTYRING
G9 giver dig mulighed for at udføre bestemte handlinger ved blot at bruge din stemme. Ved hjælp af avanceret 
stemmegenkendelse, kan du kontrollere G9 helt håndfri.
Standard Voice Command er engelsk. Andre sprog kan vælges via Cardo Community platform herunder Tysk, 
fransk, italiensk og spansk (se afsnit 3).
I denne manual, er funktioner, der er tilgængelige via Voice Command markeret med            ikonet.

             STEMMESTYRINGS TABEL:
1. I standby mode (ingen igangværende samtaler): tryk let på Voice Command knappen elle udtal et hvilket 

som helst ord højt og tydligt for at aktivere VOX.
2. Vælg en stemmestyrings kommando fra nedenstående tabel:

Nuværende Mode Ønsket handling Sig dette
Standby/FM/ ”One+8” Intercom opkald* <<G9 Vens navn>>*
A2DP/AUX Intercom opkald med A eller B ”Call Intercom
Standby Start A2DP ”Music ON”

Tænd for FM ”Radio ON”
FM Sluk for FM ”Radio OFF
A2DP Stop/Pause A2DP ”Music OFF”

*Se afsnit 5.1 for detaljer

BEMÆRK: Stemmestyrings kommandoens ydeevne kan påvirkes af bla. kørehastighed, hjelm type og omgivende støj. 
For forbedret ydeevne på Stemmestyret Kommando funktionen, minimer vind påvirkning på mikrofonen ved at 
anvende de store mikrofon svampe og luk visir. 

4.6 TILPASNING AF INDSTILLINGER
Din G9 tilbyder forskellige brugerdefinerede indstillinger, så du kan tilpasse den efter dine egne ønsker. Blandt disse 
indstillinger, kan du:

 Aktivere / Deaktivere mundtlige status meddelelser, dvs. holde dig orienteret  om den respektive tilslutning status,
som feks. hvis du er i mobiltelefon eller intercom-mode og bekræfter ændringer af sådanne tilstande. Som 
standard er funktionen ON.

 Indstille tilpassede AGC og VOX-følsomme niveauer der passer til din  specifikke kørestil og vilkår.
 G9 indstillinger kan tilpasses på to måder:

 Via Cardo  Community platform på: 
 http://community.cardosystems.com (kræver Windows PC).
 Se afsnit 3.

 Via Voice Menu og knapperne på din G9 enhed - se nedenfor

4.7 VOICE MENU
  Voice Menuen er tilgængelig på flere sprog.
 1. Mens enheden er i standby, tryk og hold Channel "A" knappen og Channel "B"-knappen nede samtidigt i 2 sekunder.
 2. Når du er inde i menuen, følg anvisningerne på engelsk eller vælg dit foretrukne sprog.



5. KONFIGURERING AF INTERCOM
Scala rider G9 giver mulighed for Bike-to-Bike intercom kommunikation med en rækkevidde på op til 1 mile / 1,6 km 
(afhængig af terræn) med antennen åben og inden for synsvidde.

               Åbn antennen for maksimal rækkevidde

Parring med en anden scala rider G9
 For at tale med en anden scala rider enhed via Intercom, skal du først parre Scala rider G9 til den anden enhed. 
Parring er en engangs-proces.
Når de er parret, vil scala rider G9 automatisk genkende den anden enhed, når den er inden for rækkevidde.

 BEMÆRK: Hvis du har købt G9 Powerset, indeholder pakken to fabriks-parrede enheder konfigureret til at 
kommunikere via deres Channel A knapper.

Intercom kommunikation er mulig ved hjælp af en af de tre 3 Intercom tilstande

Sektion 
5.1

”One+8”
 Aktiv tilstand
(kun Scala rider G9)

2-vejs samtaler i en gruppe på op til 
8 andre ”one+8” venner

Sektion
5.2

Intercom konference tilstand 
(alle Scala rider modeller)*

Intercom samtaler (2-vejs, 3-vejs og 
4-vejs)(Channel ”A” og ”B”)

Sektion
5.3

Click-to-link 
(Scala rider G9 og G4 modeller)

1 til 1 tilfældige intercom samtaler 
med tilfældige Scala rider brugere i 
nærheden som ikke allerede er 
parret med din G9

*Intercom konference opkald er kun muligt med 4 og G9 modeller

Intercom Kompatibilitet
 Din scala rider G9 er kompatibel med alle scala rider intercom modeller til intercom opkald. Desuden er den også 
kompatibel med Schuberth SRC-System ™. 
Intercom rækkevidden med andre modeller, er begrænset til den afstand som enheden med den korteste rækkevidde 
har.
 For instruktioner om, hvordan du parrer og bruger din scala rider G9 med andre Scala rider modeller, kan du besøge
 www.cardosystems.com/kompatibilitet.

http://www.cardosystems.com/kompatibilitet


5.1  ”ONE+8” INTERCOM AKTIV TILSTAND
Par med op til 8 andre G9 enheder ("ONE +8" Venner) og opret forbindelse til en ad gangen ved at 

udtale deres navn.

5.1a Konfigurer G9 vens navn
 "ONE+ 8" Intercom aktivering giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en "ONE+8" ven ved blot at sige det 
navn, vennen har tildelt sin G9.

VIGTIGT! Før du bruger "One+8" Intercom, skal du tildele din G9 enhed(er) et kalde navn, så andre "ONE+8" deltagere  
kan ringe dig op  ved brug af dette navn.  Hvis du ændrer dit G9 kalde navn, skal du flash parre igen med dine "ONE+8" 
venner så deres G9 enhed kan modtage dit nye kalde navn.

Besøg Cardo Community platform http://community.cardosystems.com for at oprette din G9 enheds kalde navn ved 
hjælp af din pc. Se afsnit 3 for flere detaljer.
Indtil du tildeler din G9 et kalde navn, vil den blive genkendt på  sit generiske "ONE+8" kalde navn, "scala rider".
"ONE+ 8" Intercom Venner vil være i stand til at oprette forbindelse til din G9 ved  manuelt at vælge din G9 fra deres 
"One+ 8" Intercom navne Liste (se afsnit 6,1: Muligheder 2: Manual Mode).

5.1b  Hør dit tildelte navn
 Hvis du vil høre det navn, du har valgt til din G9: 
1. Start med G9 i standby.
2. Tryk let på voice command og channel ”B” knapperne samtidigt
3. Du vil høre kalde navnet på din G9 gennem højttalerne

5.1c Parring med en "ONE+8" intercom ven

Flash-  parring ™

 Brug Flash-parring for at tilføje en ny "One+8" ven på få sekunder
 1. Fjern begge G9 enheder fra deres Audio Kits og kontroller de  er i standby (langsom enkelt blå blink).
 2. Stød de to G9 enheder forsigtigt mod hinanden og hold dem side om side. CLICK! Klick!

 3. Hvis Flash-parring var vellykket, vises et lilla lys i 2 sekunder.

 BEMÆRK: Hvis din scala rider G9 allerede har en komplet liste på 8 parrede "ONE+8" Intercom venner vil parring med 
ny ven erstatte den ven, som du ikke har talt med i længst tid.

Online parring - Cardo Community ®
 Du kan finde dine venner og tilføje dem til din "One+8" venne-liste via Cardo Community hjemmesiden på:
 http://community.cardosystems.com

5.1d Indikation af parrede enheder
 Brug den tilknyttede enheds indikation til hurtigt at se, hvilke G9 enheder, indenfor en rækkevidde af 60ft./20m, der er
dine "ONE+8" Intercom venner.
 1. Tryk og hold voice command i 5 sekunder.

http://community.cardosystems.com/
http://community.cardosystems.com/


 2. Hvis din G9 og en anden G9 i nærheden er parret som "One+8" venner, vil begge dine Lilla lys være tændt i 2 
sekunder.
 3. Hvis de ikke er parret som "ONE+8" venner, par dem på få sekunder  ved hjælp af Flash-parring (se afsnit 5.1c).

5.2 INTERCOM KONFERENCE MODE
Start samtaler med flere parter ved hjælp af channel ”A” og ”B” knapperne på din G9. Denne tilstand er velegnet til 2, 3
eller 4-vejs opkald.  Parring mellem Scala rider G9´ere kan ske enten via Flash- Parring (se nedenfor) eller ved manuelt 
at parre channel ”A” og ”B”  knapperne som beskrevet i de følgende afsnit.

INTERCOM KANALER OG PARRINGS LED INDIKATION

INTERCOM 
CHANNEL

PARRING/FORBINDELSE
KNAP

PARRING MODE
LED INDIKATOR

Channel ”A” Channel ”A” knappen Hurtigt RØD blink
Channel ”B” Channel ”B” knappen Hurtigt BLÅ blink

5.2a   TO-VEJS INTERCOM
Hvis du har købt G9 Powerset, er begge enheder fabriks parret og konfigureret til at kommunikere via deres respektive 
channel "A" knapper. Hvis du af en eller anden grund er nødt til at parre dem igen, ELLER hvis du har købt en enkelt 
Scala rider G9 og ønsker at parre med en anden enhed for at foretage Intercom opkald, skal du gøre følgende:

METODE 1: Flash-Parring med Channel A og knapper

1. Tag to G9 enheder fra Audio Kits og kontroller de er  i standby-mode (langsomt enkelt blå blink).
2. Tryk let på CHANNEL knappen ("A" eller "B") på den første G9 enhed og det lilla lys begynder at blinke.
3. Tryk let på CHANNEL knappen ("A" eller "B") på den anden G9 enhed og det lilla lys begynder at blinke.

BEMÆRK: Valg af en kanal, der allerede er i brug vil erstatte den eksisterende parrede enhed på denne kanal med den 
nyeste parrede enhed.

4. Inden for 5 sekunder efter at du har trykket på en kanal knap, stød de to G9 enheder forsigtigt mod hinanden og 
hold dem side om side.

 

5. Hvis Flash-parring var vellykket, vises et lilla lys i 2 sekunder.

METODE 2: Manuel parring med channel A/B knapperne

1. Kontroller, at begge G9 enheder er tændt og i standby mode (enkelt blå blink hvert 3. sekund).
2. Vælg en kanal for at parre G9 enheden (Channel "A" eller "B").

BEMÆRK: Valg af en kanal, der allerede er i brug vil erstatte eksisterende parrede enhed på denne kanal med den nye 
parrede enhed.



3. Tryk og hold den valgte channel knap ("A" eller "B") på første G9 enhed i mindst 5 sekunder, indtil det blå eller røde 
LED begynder at blinke hurtigt, hvilket indikerer, at den er i Intercom Parrings mode (se Tabel i afsnit 5.2).
4. Gentag trin 2-3 Straks på den anden G9 enhed. begge enheder vil nu være i Intercom parrings mode.
5. Efter et par sekunder, vil begge G9 enheder lyse i  2 sekunder, hvilket indikerer at de er parret, tilsluttet og klar til 
brug.

BEMÆRK: Hvis Parring ikke er afsluttet inden for to minutter, vil G9 enhed vende tilbage til standby-mode.

5.2b  TRE-VEJS INTERCOM
Hvis du har købt et Scala rider G9 Powerset, er begge enheder fabriks-parret og konfigureret til at kommunikere via 
deres respektive channel "A" knapper. For at parre en tredje Scala rider G9 enhed brug Channel "B".

For at opsætte tre-vejs intercom konference -mode fortsæt således:

Kører"1" er parret med Kører "2" og også kører"3".

 PARRING AF TRE SCALA RIDER G9 ENHEDER
 1. Kører 1 parrer sin enhed til kører 2 ved hjælp af Channel "A", som beskrevet i afsnit 5.2a.
 2. Kører 1 parrer sin enhed til kører 3 ved hjælp af Channel "B", som beskrevet i afsnit 5.2a.

Tre-vejs konference Intercom parring er nu komplet og klar til brug.

VIGTIGT: Tre-vejs konference mode - overvejelser
Under et 3-vejs Intercom Konferenceopkald med 2 andre deltagere, vil Kører 1 ikke være i stand til at modtage 
mobilopkald eller GPS navigationsinstruktioner så længe opkaldet er i gang.

5.2c  FIRE-VEJS INTERCOM
For at opsætte fire-vejs intercom konference -mode fortsæt således:

I denne konfiguration bruger de to passager (nummereret 2 og 4) hver to Bluetooth-forbindelser:
 Passager 2 er parret med Kører 1 og passager 4
 Passager 4 er parret med Kører 3 og Passager 2

PARRING AF FIRE SCALA RIDER G9 ENHEDER
1. Par Kører 1 til Passager 2 med Channel "A" (se afsnit 5.2a).
2. Par Kører 3 til Passager 4 ved hjælp af Channel "A" (se afsnit 5.2a).



3. Par Passager 2 til Passager 4 ved hjælp af Channel "B" (se sektion 5.2a).
Fire-vejs parringen er komplet og klar til brug.

VIGTIGT: Fire-vejs konference mode - overvejelser
 Under et 4-vejs intercom-opkald, vil de to passagerer, der bruger to aktive forbindelser samtidigt ikke være i stand til 
at modtage mobil telefonopkald eller GPS instruktioner, så længe konferencen er i gang.

5.3  CLICK-TO-LINK INTERCOM MODE
            Click-to-Link er en spontan, "social"-funktion i din G9.  Brug Click-to-Link til straks at indlede 1-til-1 intercom 
opkald med andre Scala rider brugere i nærheden, uden at disse brugere allerede er parret med dig. Tænk på det som 
en privat Bike-til-Bike kanal, du kan oprette på vejen med andre Scala rider G9 eller G4 brugere, som du møder 
undervejs.  Click-to-Link funktionen kan deaktiveres på din G9 og effektivt blokere ethvert forsøg fra en tredjepart om 
at sende en Click-to-Link anmodning til dig.

AKTIVER / DEAKTIVER Click-to-LINK
Funktionen kan slås til eller fra via Voice menuen (se sektion 4.7)

BEMÆRK: Som standard er Click-to-Link DEAKTIVERET.

6 BRUG AF INTERCOM
6.1   AT FORETAGE ET  2-VEJS INTERCOM OPKALD
Der er to måder at starte en intercom samtale på med enheder, der er parret med din Scala rider G9.

               MULIGHED 1: Voice Connect (VOX) Intercom opkald
                Brug denne til enten "One 8" Intercom eller 2-vejs Intercom Opkald (Channel "A" eller "B")
1. Sig et hvilket som helst ord højt ind i mikrofonen for at åbne Intercom kanalen.
2. Når du hører Voice Command tonen, siger du:
• navnet på en "One+ 8" Intercom ven f.eks. "John Smith"
• eller sig "Ring Intercom" for at starte intercom samtale med Kører A og / eller Kører B (alt efter hvem der er til stede)

BEMÆRK: VOX Intercom-samtale med kun kører A eller kører B slutter automatisk efter 30 sekunders stilhed.

               MULIGHED 2: Manuel mode

6.2 AT FORETAGE 3-VEJS INTERCOM OPKALD
For at starte en Intercom konference med Channel "A" og " B”

              MULIGHED 1: Voice Connect (VOX)        
 1. Sig et hvilket som helst ord højt ind i mikrofonen for at åbne Intercom kanalen.
 2. Når du hører Voice Command tonen, sig: "Kald Intercom"  for at foretage et opkald over samtaleanlægget med 
kører A og kører B.

      MULIGHED 2: Manuel tilstand
 1. Tilføj Kanal "A": Tryk på Channel "A" knappen
 2. Tilføj Kanal "B": Tryk på Channel "B" knappen



Hvis du allerede er i en Intercom-samtale med kører A eller B, kan du tilføje  anden kører (A eller B) ved at trykke på 
den tilsvarende knap, eller en anden  kører kan slutte sig til intercom samtalen på samme måde. For at afslutte 
Intercom samtale tryk på den pågældende Channel "A" eller "B" Knap.

BEMÆRK: 3 og 4-vejs intercom opkald kan kun foretages ved hjælp af Channel "A" og Channel "B".

6.3 AT FORETAGE ET 4-VEJS INTERCOM OPKALD 
Når du har parret de fire G9 enheder som beskrevet i 5.2c, fortsæt på følgende måde: 
1.  Sørg for, at alle fire G9 enheder er i standby mode.
2.  Passager 2 skal trykke på knap "B" for at indlede en Intercom-samtale med passager 4 Vent indtil lyd høres på begge
G9 enheder. 
3. Kører 1 skal trykke på knap "A" for at indlede en Intercom-samtale med Passager 2 4 kører 3 bør trykke på knap "A" 
for at indlede en Intercom-samtale med Passager 4.

Nu er 4-vejs Intercom konference mode etableret.

6.4 BRUG AF CLICK-TO-LINK INTERCOM

Hvis du ønsker at Foretag følgende
Foretag CLICK-TO-LINK opkald Foretage en Click-to-Link 

opkaldsanmodning 
(søgning kan vare op til 10 sekunder)

Dobbelttryk på Channel ”A” knappen

Afslutte et Click-to-Link opkald/Annullere 
en Click-to-Link opkaldsanmodning

Tryk på Channel ”A” knappen

Modtag CLICK-TO-LINK opkald Acceptere et Click-to-Link opkald når du hører Click-to-Link ringetone:
Tryk på Channel "A" Knappen eller 
Sig et hvilket som helst ord højt for at
besvare med VOX

Afvise et Click-to-Link opkald når du hører Click-to-Link ringetone: 
Forbliv tavs, indtil ringetonen stopper

Hvis andre Scala rider brugere er i nærheden, kan dit næste Click-to-Link opkald tilfældigt oprette forbindelse til en af 
dem.

6.5 MODTAG INTERCOM OPKALD 
• Hvis en anden parret scala rider G9 forsøger at ringe op til dig via Intercom, vil opkaldet  begynde næsten 
øjeblikkeligt. 
• Hvis du modtager et "One+8" intercom opkald fra en person, der ikke er på din venneliste, vil du høre en ringetone. 
Tryk på Channel "A"-knappen for at acceptere Intercom opkald, eller forbliv tavs, indtil ringetonen stopper for at afvise 
opkaldet.

6.6 OPTAGET SIGNAL



når du forsøger at etablere en Intercom-samtale med en anden enhed, der allerede er optaget, vil et optaget signal 
høres. G9 er optaget når du foretager et telefonopkald, opkald til intercom med Channel "A" og "B", "One+ 8" intercom
opkald eller Click-to-Link opkald. 

6.7 GROUP SIGNAL
             Send en onlinemeddelelse til alle parrede G9 enheder inden for en rækkevidde på op til 350 m/1.150 ft. 
             Modtagerne vil høre et "Signal!" voice meddelelse. For at nå et maksimalt antal kørere, bliver beskeden  
automatisk videresendt til alle parrede G9 enheder i modtagerens område. På denne mådeudvides den samlede 
rækkevidde til op til 1 km / 3.280 ft.

Aktivering af Gruppe Signal: Dobbelt tryk på Voice Command knappen for at sende et gruppe signal. 

BEMÆRK: Overførslen af trådløse signaler er underlagt flere eksterne faktorer. Derfor kan brugere anvende, men bør 
ikke stole på Gruppe Signal til anvendelse i nødstilfælde.

 6.8 VOICE CONNECT (VOX) INDSTILLINGER 
              G9 enheden tilbyder VOX teknologi til sikker og håndfri betjening af nogle af de vigtigste funktioner.
              VOX-funktionen kan tilpasses til at justere sit sensitivitets niveau. VOX aktivering til Intercom opkald kan også 
slås helt fra. 
Du kan vælge mellem 'almindelig' (standard), 'Low' og 'High' VOX sensitivitet.. Hvis du oplever problemer med at 
påbegynde en samtale ved hjælp af VOX, ændres indstillingen til 'High' via Cardo Community hjemmeside eller direkte 
på din G9 enhed via Voice menuen (se afsnit 4.6). 
 AKTIVER / DEAKTIVER VOX
Tryk og hold Volume op og ned knapperne samtidigt i 2 sekunder. 
Feedback: 
• Aktiver: Blå blink i 2 sekunder 
• Deaktiver: Rødt blink i 2 sekunder
Ved For indgående opkald, udtal blot højt hvilket som helst ord (fx "goddag"). 
For at afvise et indgående opkald, forbliv tavs i cirka 15 sekunder.

7. PARRING OG BRUG AF MOBILTELEFON, GPS ELLER MP3-AFSPILLER

For at tilslutte din Scala rider G9 enhed til en Bluetooth-enhed skal du først parre dem. Parring er en engangs-proces.
Når de er parret, vil Bluetooth-enheden og Scala rider G9 enheden automatisk genkende hinanden, når de er inden for
rækkevidde (10 m / 33ft).
 Din Scala rider G9 enhed tilbyder Multiple Device Connectivity ("MDC"): 



➤ Intercom med op til 10 andre Scala rider G9 enheder (kører A, kører B, OG "one+8" Venner) 

➤ Bluetooth Mobiltelefon / GPS-enhed

➤ Bluetooth A2DP Musik afspiller

7.1 MOBILTELEFON
          • Foretag og modtag opkald 
          • lyt til musik via A2DP (med kompatible telefoner) 

7.1a PARRIING AF MOBILTELEFON 
Hvis du bruger både en Bluetooth GPS og mobiltelefon, par mobiltelefonen til GPS-enheden.  Se afsnit 7.2 
1. Tænd mobiltelefonen og sørg for Bluetooth funktionen er aktiveret. 
2. Kontroller, at Scala rider G9 er tændt og i standby mode. (enkelt blå blink hvert 3. sekund). 
3. Tryk og hold Mobil knappen nede i mindst 6 sekunder.  G9 vil først blinke rødt. Fortsæt med at holde knappen nede,
indtil røde og blå lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 
4. Søg efter Bluetooth-enheder på din telefon ved at følge telefonens anvisninger.
5. Efter nogle få sekunder vil telefonen liste "Scala rider G9" som en opdaget enhed. Vælg "Scala rider G9" fra listen.
6. Hvis du bliver bedt om en PIN-eller adgangsnøgle, skal du indtaste 0000 (fire nuller). 
7. Telefonen vil bekræfte, at parring er lykkedes og Scala rider G9 vil begynde at blinke langsomt i blåt.

BEMÆRKNINGER:
• Hvis Parring ikke er afsluttet inden for 2 minutter, vil Scala rider G9 vende tilbage til standby mode. 
• Ikke alle Bluetooth mobiltelefoner kan sende Bluetooth Stereo musik (A2DP), selvom telefonen har en MP3-afspiller
funktion. Se din mobiltelefons brugervejledningen for yderligere oplysninger. 
• Efter parringen, skal du muligvis trykke på knappen Mobilfor at forbinde Scala rider G9 til telefonen.

7.1b FORETAG OG MODTAG TELEFONOPKALD
Basis funktioner
Besvar et opkald Tryk på Mobil knappen eller udtal et hvilket som helst ord højt for at besvare

med VOX
Afvis et opkald Forbliv  tavs  i  15  sekunder,  eller  tryk  og  hold  Mobil  knappen  nede  i  2

sekunder
Afslut et opkald Tryk på mobil knappen
Stemmestyret  Opkald*  (hvis  det
understøttes af mobiltelefon)

Tryk på mobil knappen og følg mobiltelefonens anvisninger

Genkald* Tryk 2 gange på mobil knappen
Intercom konference mode
Tilføj  /  fjern  Channel  "A"  til/fra  et
opkald

Tryk på Channel "A"-knappen, mens en telefonsamtale er igang

Tilføj  /  fjern  Channel  "B"  til/fra  et
opkald

Tryk på Channel "B"-knappen, mens en telefonsamtale er igang

*Denne funktion er ikke tilgængelig under intercom eller mobile opkald

7.1c HOT DIAL 
Ring op til et forprogrammeret telefonnummer automatisk ved at trykke på en enkelt knap. 
1. Konfigurer din G9 s Hot Dial nummer via Cardo community på http://community.cardosystems.com. 
Se afsnit 3 for Flere oplysninger. 
2. For at ringe til Hot Dial nummer, skal du trykke på Channel "A" og Channel B-knapperne samtidigt.

http://community.cardosystems.com/


7.2 PARRING AF EN GPS-ENHED
                   • Modtag GPS navigations instruktioner 

BEMÆRKNINGER: 
• Ikke alle Bluetooth GPS-enheder tillader forbindelser til Bluetooth audioenheder. Læs GPS brugervejledningen for 
yderligere information.
• Hvis Parring ikke er afsluttet inden for 2 minutter, vil Scala rider G9 vende tilbage til Standby-mode.

1. Tænd din GPS. 
2. Kontroller, at din G9 er tændt og i standby-mode (enkelt BLÅT blink hvert 3. sekund). 
3. Tryk på og hold Volume up knappen nede i mindst 5 sekunder, indtil det lilla lys begynder at blinke hurtigt. 
4. Søg efter Bluetooth-enhed på GPS-enheden ved at følge instruktionerne i GPS Bruger Manualen. 
5. Når dine GPS viser Scala rider G9 som fundet enhed, vælg denne. 
6. Hvis du bliver bedt om en PIN-eller adgangsnøgle, skal du indtaste 0000 (fire nuller). 
7. Din GPS vil bekræfte, at parring er lykkedes og Scala rider G9 vil begynde at blinke langsomt i blåt. 

VIGTIGT:
Hvis du ønsker at bruge en mobiltelefon og GPS-enhed  sammen med Scala rider G9, par mobiltelefonen direkte til 
GPS-enheden.

7.3 MUSIK VIA A2DP 
7.3a parring til EN A2DP musikafspiller
                      
                • Lyt til stereomusik via A2DP (ikke-mobiltelefon enhed)

BEMÆRK:  
Scala rider G9 kan også modtage lyd via det medfølgende kabel fra ikke-Bluetooth MP3-afspillere eller lydkilder som 
beskrevet i afsnit 7.4.

1. Tænd for Musikafspilleren, og sørg for, at Bluetooth funktionen er aktiveret. 
2. Kontroller, at Scala rider G9 er tændt og i standby mode (enkelt blå blink hvert 3. sekund). 
3. Tryk og hold Mobil knappen nede i mindst 6 sekunder.  G9 enheden vil først blinke rødt. Fortsæt med at holde 
knappen nede indtil det røde og blå lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 
4. Søg efter Bluetooth-enhed på musikafspilleren ved at følge enhedens anvisninger. 
5. Når din Musikafspiller viser Scala rider G9" som en fundet enhed, vælg denne. 
6. Hvis du bliver bedt om en PIN-eller adgangsnøgle, skal du indtaste 0000 (fire nuller). 
7. Musikafspilleren vil muligvis bekræfte, at parringen er lykkedes, og Scala rider G9 vil begynde at blinke langsomt i 
blåt.

BEMÆRK: 
Hvis Parring ikke er afsluttet inden for to minutter, vil  Scala rider G9 enheden  vende tilbage til standby-mode.

7.3b  LYT TIL MUSIK VIA A2DP
BASISFUNKTIONER er kun tilgængelige på AVRCP kompatibel Bluetooth audio kilder
AFSPIL Tryk og hold MP3 knappen nede i 2 sekunder
STOP/PAUSE Tryk og hold MP3 knappen nede i 2 sekunder
FREM Tryk og hold ”Volume up” knappen nede i 2 sekunder
TILBAGE* Tryk og hold ” Volume down” knappen nede i 2 sekunder
*Med nogle telefoner skal du muligvis gentage denne handling

SKIFT MELLEM A2DP LYDKILDER 
Hvis en Musik afspiller er parret, vil  scala rider G9 enheden bruge den som standard A2DP lydkilde. 



1. Stop afspilning af musik fra den aktuelle enhed. 
2. Start afspilning af musik fra den anden enhed.

7.4 KABEL-TILSLUTTEDE MP3-AFSPILLERE
7.4a TILSLUT DIN AFSPILLER VIA AUX
AUX Line-in Port bruges til at tilslutte en ikke-Bluetooth audio kilde med et 3,5 mm-1/8 "stereo jackstik via det 
medfølgende kabel.

1. Kontroller, at Scala rider G9 enheden er tændt og i standby mode (enkelt blå blink hvert 3. sekund). 
2. Tilslut MP3-kablet til Musik afspillerens stik og indsæt den anden ende af kablet i AUX Line-in Port. 

7.4b LYT MUSIK VIA AUX 
For at lytte til musik fra en kabel-tilsluttet enhed, betjen musikafspilleren ved hjælp af de sædvanlige knapper (FF/REW
/PLAY/PAUSE).

8.  FM RADIO

                          Din Scala rider G9 har indbygget FM-radio med et 6 forindstillet hukommelses og RDS (Radio Data            
                          System).

8.1 GENERELLE FUNKTIONER
Tænd radio Tryk og hold Channel ”B” knappen nede i 2 sekunder
Sluk radio Tryk og hold Channel ”B” knappen nede i 2 sekunder

Forudindstillede stationer kan gemmes via Cardo Community platformen online-konfigurationsværktøj eller direkte fra 
din G9 enhed.

1. Tænd radioen
2. Vælg det forudindstillede nummer, du ønsker at indstille (1 - 6) ved at trykke på Kanal "B"-knappen, indtil den 

ønskede forudindstilling høres. 
3. Find en FM-station du ønsker at gemme ved hjælp af søg eller Scan (se 8.2 RADIO TUNING).

8.2  RADIO TUNING
Søg og gem: (Find næste FM-station) 

1. Tryk og hold Volume up eller Volume Down Knappen nede i 2 sekunder.
• Hvis du trykker Volume up søges opad (højere frekvens) efter en station 
• Hvis du trykker Volume Down søges nedad (lavere frekvens) efter en station 

2. Tryk på Channel "B"-knappen inden for 20 sekunder efter du har fundet FM-station for at gemme den som 
aktuel forudindstilling. 

Scan og gem: Scan gennem FM-stationer 



1. Tryk og hold Volume up knappen nede i 5 sekunder.  G9 enheden vil søge opad (højere frekvens) efter en station. 
Når en station er fundet, kan den høres i nogle få sekunder. 
2. For at stoppe scanningen på denne station: Tryk på Volume up knappen. 
3. Tryk på Channel "B"-knappen inden for 20 sekunder efter du har fundet den ønskede FM-station for at gemme den 
som aktuel forudindstilling. 
4. For at fortsætte scanning: Vent på, at den næste station findes.

BEMÆRK: Under Scan, skal du trykke på Channel "B"-knappen for ”hurtig gem” af aktuel FM-station, som aktuel 
forudindstilling. 

8,3 AUTOMATISK RADIO TUNING 
Denne funktion gør det nemt at finde nye stationer hurtigt  ved automatisk at skabe en midlertidig liste over 6 "on-the-
go" radiostationer. 
1. Tænd radioen.
2. Tryk på og hold Volume Down-knappen nede i 5 sekunder. 
3. Din G9 enhed vil søge opad (højere frekvens) fra aktuel station og gemme de næste 6 FM-stationer den finder som 
""on-the-go" stationer. 
4. Hvis det ønskes, gentag fra trin 2 for at gemme de næste 6 FM-stationer som ""on-the-go" stationer. 

BEMÆRK: Disse 6 midlertidig ""on-the-go" stationer kan ikke gemmes og erstatter ikke de faste FM-stationer, du måtte
have gemt. Slukning af din G9 enhed vil slette Automatiske Radio Tuning stationer og gendanne FM forudindstillinger.

 8.4 RDS (ALTERNATIVE FREKVENSER) 
Denne funktion lader din G9 enhed automatisk re-indstille til stærkeste tilgængelige frekvens for den FM-station, du 
lytter til, når det første signal bliver for svagt.

Skift mellem RDS On / Off (Standard: Off) 
1. Tænd Radio.
2. Tryk på og hold Volume up og Down knapperne nede samtidigt i 2 sekunder.

9 FEJLFINDING AF TILSLUTNINGER
 RESET PARRING 
Hvis du vil slette dine parrede enheder (undtagen "One+ 8" parringer): 
1. Kontroller, at din G9 enhed er tændt og i standby mode (enkelt BLÅ blink hvert 3. sekund). 
2. Tryk og hold Mobile knappen nede i mindst 6 sekunder.  G9 enheden vil først blinke rødt. Fortsæt med at holde 
knappen nede indtil det røde og blå lys begynder at blinke hurtigt skiftevis. 
3. Tryk og hold Volume Up knappen nede i 2 sekunder. 
4. Det lilla lys vil blinke 5 gange og derefter slukker Scala rider G9 enheden, hvilket indikerer, at Reset blev gennemført.

10.  SUPPORT
For yderligere information besøg vores web-side:

www.cardosystems.com

FAQ: 
www.cardosystems.com/support/faq

eller kontakt os på: support@cardosystems.com

Phone: USA and Canada: 1-800-488-0363
International: +49 89 450 36819

VIGTIGT:

mailto:support@cardosystems.com
http://www.cardosystems.com/support/faq
http://www.cardosystems.com/


MULTINATIONALE elektroniske salgsvirksomheder OG onlineauktions hjemmesider er ikke autoriserede forhandlere af 
CARDO produkter og produkter købt på sådanne sider er FOR DIN EGEN RISIKO. for at modtage garantiservice eller 
kundeservice, skal du indsende originale kvitteringer Fra autoriserede CARDO FORHANDLERE. Produkter importeret fra 
Nord Amerika, skal også serviceres i USA.

11. MEDDELELSER

Federal Communications Commission (FCC) Statement15,21
Du advares om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 
overholdelse, kan medføre, at brugerens rettigheder til at anvende udstyret bortfalder.

 15,105 (b)
 Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-
reglerne. Disse grænsers formål er at yde rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i boliginstallationer. Dette 
udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og anvendes i 
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikation. Der er 
imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke vil opstå i visse installationer hvilket kan konstateres ved og slukke og 
tænde. 
Brugeren opfordres til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 • Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for hjælp. 
Betjening er underlagt følgende to betingelser:
1) denne enhed må ikke forårsage forstyrrelser, og 
2) denne enhed skal acceptere enhver forstyrrelse, herunder forstyrrelser der kan forårsage uønsket betjening af 
enheden.
 
FCC RF-stråling erklæring: 
Dette udstyr overholder FCC / IC grænseværdier for stråling, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Slutbrugere skal 
følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse. Den antenne, der bruges til denne sender, må 
ikke sende samtidig med nogen anden antenne eller sender, undtagen i overensstemmelse med FCC / IC multi-sender 
produkt procedurer.


