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1.  INDLEDNING 
Tak fordi du valgte scala rider Q3 Bluetooth kommunikations og underholdningssystem til 

motorcykelhjelme. Denne manual vil hjælpe dig med opsætning, konfigurering og betjening af scala 

rider Q3. 

 

Hvis du har købt Q3 multiSet pakken, vil pakken indeholde 2 fabriksparrede Q3 enheder. 

 

Scala rider Q3 har blandt andet følgende nøglefunktioner: 

 

INTERCOM VALGMULIGHEDER (i fuld duplex) 
 Cykel-til-cykel intercom i en afstand af op til 1 km.* 

 Intercom skift imellem op til 3 andre kører 

 Klik-til Link intercom: Til spontane forbindelser med vilkårlige scala rider brugere i nærheden, som 

har CTL kapacitet slået til 

 

FORBINDELSE TIL FLERE ENHEDER 
 Mobil telefoner/MP3 afspillere/GPS (sat-nav)enheder (2 bluetooth forbindelser) 

 Op til 3 andre scala riders 

 

UNDERHOLDNINGSMULIGHEDER 
 Trådløs streaming af musik via enheder, der understøtter Bluetooth-stereo A2DP og AVRCP 

profiler 

 Audio afspillere (ikke-Bluetooth) via kabel (medfølger) 

 Indbygget FM-radio med 6 faste stationer og auto-tuning 

 

CARDO COMMUNITY® 
 Tilpas dine scala rider indstillinger 

 Download software opgraderinger, forbedringer og nye funktioner 

 

AVANCERET TEKNOLOGI 
 AGC (Automatic Gain Control) teknologi, til automatisk justering af lydstyrken i forhold til 

baggrundsstøj og kørselshastighed. Du kan også styre lydstyrken manuelt. AGC 

følsomhedsniveauer kan tilpasses dine personlige præferencer. 

 VOX teknologi til sikker, håndfri betjening af de vigtigste funktioner. VOX følsomhed niveauer kan 

tilpasses dine personlige præferencer. 

 PLC (Packet Loss Concealment) software til real-time kompensation for audio tab i udfordrende 

miljøer. 

 Talte status meddelelser, så du altid ved hvem eller hvilken enhed, du er tilsluttet. 

 Volumen Per Mode: Volume er angivet og gemt på forskellige niveauer for hver lydkilde. 

 

Vi ønsker dig en god scala rider Q3 oplevelse og opfordrer dig til at kontakte os på 

support@cardosystems.com med eventuelle spørgsmål, forslag eller kommentarer, du måtte have. 

 

* Under vanskelige miljøforhold (tæt skov, tæt bebyggelse, tung trafik), vil intercom rækkevidden blive 

reduceret. Når forholdene forbedres, vil rækkevidden ligeledes blive forbedret. 
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PAKKENS INDHOLD 

 

BEMÆRK: Hvis du har købt scala rider Q3 TeamSet pakken, vil pakken indeholde to sæt af alle 

nedennævnte dele 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

*Den store mikrofon svamp anbefales ved brug af åbne hjelme 
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2.  OPLADNING AF SCALA RIDER 
 

Inden du tager din Scala rider i brug første gang, skal du sikre dig, den er fuldt opladet. Lad den  

oplade i mindst 4 timer inden brug. 

 

 

 

 

 

 

 

Opladning med vægoplader er hurtigere end via en computer USB port. 

 

• RØD LED ON – Oplader  • RØD LED OFF - Opladning afsluttet  

 

 

Batteri check I Standby, tryk på "V +" i 2 sekunder. 
 
• BLÅ = Fuld            • LILLA = Halv              • RØD = næsten tom 

 

 

 

VIGTIGT:  Scala rider Q3er certificeret som vandtæt og støvtæt (IP67). Men når enheden er i brug, 

bør USB silikoneetuiet holdes tæt lukket for at forhindre fugt i at trænge ind i enheden. 

 

 

 

3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 
 

Besøg http://community.cardosystems.com  for følgende funktioner: 

• Registrer enheden for garanti og teknisk support 

• Download og installer den nyeste software opgraderinger * 

• Tilpas indstillinger * 

 

 

 

 

 

 

 

Sørg for at have dit produkt serienummeret parat. Nummeret kan findes på den hvide mærkat på 

bagsiden af enheden. 

* Minimumskrav: Windows ® XP eller nyere / Mac OS X ® 10.5 eller nyere 

Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre 

lande. 
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4. KOM GODT I GANG 
 
4.1 GENERELLE FUNKTIONER 
Power ON/OFF Tryk på ”IC” i 2 sekunder 

ON: 3 blå blink + Stigende tone 
OFF: 3 røde blink + Faldende tone 

Volume Tryk let på "V +" eller "V-" for at justere og indstille lydstyrken på  
aktuel audiokilde 

Mute Tryk let på ”V+” og ”V-” samtidigt 

Batteri Check I Standby, tryk på ”V+” i 2 sekunder 
BLÅ LED = FULD OPLADET 
LILLA LED = HALVT OPLADET 
RØD LED = NÆSTEN TOM 

Voice Menu I standby, tryk på "MM" og "IC" samtidigt 
i 5 sekunder, og følg audio instruktionerne 
(se afsnit 4.5) 

Aktiver/Deaktiver 
VOX(Kun 
Intercom opkald) 

I standby, tryk på "V +" og "V-" samtidigt i 2 sekunder 
 AKTIVERET: Blå blink i 2 sekunder 
 DEAKTIVERET: Rød blink i 2 sekunder 

Aktiver/Deaktiver 
Click-to-Link(CTL) 
(Aktiveret som 
standard) 
  

Via Voice menuen eller via Cardo Community 

Aktiver/deaktiver 
talte status 
meddelelser 
(Aktiveret som 
standard) 

Via Voice menuen eller via Cardo Community 

 
4.2 STATUS LYS 
Ingen Scala rider er slukket 

1 BLÅ blink hvert 3. sekund Standby mode 
Ingen aktive audio kilder 

2 BLÅ blink hvert 3. sekund Aktiv mode - Igangværende opkald/musik 
eller anden audio kilde er tændt 

1 RØD blink hver 3. sekund Standby mode – lavt batteri niveau 

2 RØDE blink hvert 3 sekund Aktiv mode – lavt batteri niveau 

Konstant RØD Oplader 
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4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 
 
Hvis to tilsluttede audiokilder forsøger at afspille lyd på samme tid, bestemmer din scala rider 

automatisk, hvilken audiokilde der skal spille gennem højttalerne, baseret på prioriteringen af de 

tilsluttede enheder. 

 

Høj prioritet 

1. Mobiltelefon lyd-eller GPS vejledning * 

2. Intercom / Click-to-Link 

  3. A2DP (Stereo Bluetooth) audio 

4. FM-radio (Indbygget) 

5. AUX (for lednings forbindelse dvs musikafspillere) 

Lav prioritet        * GPS instrukser fra Smartphone GPS Apps prioriteres som A2DP lyd. 

 

For eksempel: 

 Indgående mobilopkald afbryder igangværende intercom opkald 

 Indgående intercom opkald afbryder igangværende A2DP musik 

 Intercom og Click-to-Link opkald har samme prioritet. Så Click-to-Link opkald vil ikke afbryde 

nogen igangværende Intercom opkald, og vice-versa. 

 

BEMÆRK: A2DP audio prioritering kan konfigureres til at være højere end Intercom audio prioriteten 

via Cardo Communnty (jf. afsnit 4.4). 

 

 

4.4  OPSÆTNING 
 

Tilpas forskellige indstillinger i henhold til dine præferencer: 

 Talte status Meddelelser, dvs. oplysninger til dig om forbindelsesstatus (Standard: ON) 

 AGC følsomhedsniveau for højttalerne ((Standard: Medium) 

 VOX følsomhedsniveau for mikrofonen (Standard: Medium) 

 Click-til-Link Intercom (standard: ON) 

 A2DP audio /Intercom prioritet, ændre prioritering for A2DP lydkilder (kun via Cardo Community) 

 

Sådan ændrer du indstillinger: 

 Via Cardo Community platform på http://community.cardosystems.com  (se afsnit 3). 

 Via Voice menu på din scala rider (se nedenfor) 

 

 

4.5 VOICE MENU 
 

Voice menuen er tilgængelig på flere sprog. 

”Enter” 
Voice menu 

I Standby mode, tryk på ”MM” og ”IC” samtidigt i 5 sekunder. Følg enhedens 
instruktioner. 

”EXIT” 
Voice menu 

Tryk på ”MM” i 2 sekunder 

 

 

http://community.cardosystems.com/
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4.6  VOICE CONNECT (VOX) INDSTILLINGER 
 
Din scala rider tilbyder VOX teknologi til sikker og håndfri betjening af nogle af de vigtigste funktioner. 

VOX kan tilpasses i følsomheds niveau. VOX aktivering af intercom opkald kan også deaktiveres helt. 

Du kan vælge mellem "Høj", "Medium" (Standard), og "Lav" VOX følsomhed.  

Hvis du oplever problemer med at starte en samtale ved hjælp VOX, skal Indstillingen ændres til "Høj". 

Hvis din VOX bliver ved at starte opkald uvilkårligt, ændres indstillingen til "Lav". 

 

AKTIVER/DEAKTIVER VOX 

I standby mode, tryk på ”V+” og ”V-” samtidigt i 2 sekunder 

Aktiver BLÅ blink i 2 sekunder 

Deaktiver RØD blink i 2 sekunder 

 

For at ændre VOX indstillingerne: Brug Cardo Community platform eller gå ind i Voice menuen på 

din scala rider (se afsnit 4.5). 

 

 

5 INTERCOM 
 

Scala rider Q3 giver mulighed for Fører-til-Passager fuld duplex intercom kommunikation. 

Rækkevidden er op til 1 km afhængig af terræn. Scala rider Q3 kan kommunikere med tre andre kører 

ved hjælp af intercom kanalerne A, B og C. 

 

Parring med en anden scala rider enhed 

For at chatte med en anden scala rider via Intercom, parrer du din scala rider Q3 til den anden enhed. 

Parring er en engangs-proces. Når først enhederne er parret vil de to enheder automatisk genkende 

hinanden hver gang de er inden for rækkevidde. 

 

 

5.1 INTERCOM KOMPATIBILITET 
 
Din Scala rider Q3 er kompatibel med de fleste Scala rider modeller til intercom opkald. Derudover er 

den også forenelig med Schuberth SRC-System ™. Intercom rækkevidde med andre modeller, er 

begrænset til afstanden af enheden med den korteste rækkevidde. For nærmere oplysninger om, 

hvordan du parrer og bruger din Q3 med andre Scala rider modeller, kan du besøge 

www.cardosystems.com/Q1compatibility.  

 

5.2 PARRING AF INTERCOM KANALER 
 
BEMÆRK: Parring vil erstatte enhver eksisterende parret enhed med den nye enhed. Hvis du har 

købt Q3 TeamSet, indeholder pakken to på forhånd parrede enheder. Hvis du af en eller anden grund 

er nødt til at parre dem igen, eller hvis du ønsker at parre en anden enhed, skal du gøre følgende: 

 

1. Check at begge Scala rider enheder er i standby mode (enkelt blå blink hvert 3. sekund). 

http://www.cardosystems.com/Q1compatibility
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2. På den første enhed, tryk og hold  ”IC” knappen nede i 5 sekunder . Når LED begynder at 

blinke, vælges den kanal du ønsker at parre. Dette gøres ved at trykke let på ”IC” knappen. 

(Kanal  ”A” parres automatisk). 

 

INTERCOM KANAL PARRING PARRING MOD LED 
INDIKATORE 

”A” (Standard) Ikke nødvendig at foretage sig 
noget. 

Hurtige RØDE blink 

”B” Klik ”IC” x 2 Hurtige BLÅ blink 

”C” Klik ”IC” x 3 Hurtige LILLA blink 

 

3. Gentag omgående trin 2 på den anden enhed. Begge enheder vil nu være i intercom parring 

mode. 

4. Efter få sekunder vil begge enheder vise et stabilt lys i 2 sekunder, hvilket indikerer, at de nu 

er parrede og klar til brug. 

 

BEMÆRK: Hvis parringen ikke er fuldført indenfor to minutter, vil enhederne vende tilbage til standby 

mode. 

 

5.3 FORETAG INTERCOM OPKALD 
 

Opkald, kanal A Klik ”IC” x 1 

Opkald, kanal B Klik ”IC” x 2 

Opkald, kanal C Klik ”IC” x 3 

Afslut opkald Klik ”IC” 

 
VOICE CONNECT (VOX) 

Anvend VOX til at foretage intercom opkald til din valgte intercom kanal. 

 

Indstil valgt kanal (standard: 
Kanal A) 

Tryk på V+ i 5 sekunder under intercom opkaldet med den 
valgte kanal 

Opkald på valgte kanal Tal højt ind i mikrofonen 

 

 

BEMÆRK: VOX intercom opkald afbrydes automatisk efter 30 sekunders stilhed. 

 

VIGTIGT: VOX og AGC ydeevne varierer afhængigt af miljøforhold, herunder kørehastighed, 

hjelmtype og omgivende støj.  For at forbedre ydeevnen, kan vindpåvirkning på mikrofonen minimeres 

ved hjælp af den store mikrofon svamp og ved at lukke visiret.        

 

5.4 MODTAG INTERCOM OPKALD 
 
 Hvis en anden parret scala rider forsøger at ringe til dig via Intercom, vil opkaldet begynde næsten 

øjeblikkeligt. 

 For at modtage et CTL intercom opkald: se tabellen i afsnit 5.5. 

 

 



10 
 

5.5 CLICK-TIL-LINK INTERCOM 
 
Click-til-Link er den spontane, "sociale" funktion på din Scala rider.  Brug Click-til-Link til at foretage 

intercom opkald til andre Scala rider brugere i nærheden af dig uden pre-parring. 

Klik-til-Link kan deaktiveres på din Q3 og effektivt blokere ethvert forsøg fra andre på at foretage click-

til-Link opkald til dig. 

 
HVIS DU VIL…… GØR SÅLEDES….. 

Starte et CTL opkald 
(søgning kan vare op til 10 sekunder) 

I standby, tryk ”MM” i 2 sekunder 

Afslutte et CTL opkald/eller afbryde en 
opkaldsanmodning 

Tryk ”IC” 

Acceptere et CTL opkald Når du hører CTL ringetonen: Tryk på ”IC” eller 
tal højt og tydligt, hvis du ønsker at svare med 
VOX 

Afvise et CTL opkald Forhold dig tavs indtil CTL ringetonen stopper 
eller tryk på ”IC” i 2 sekunder 

Aktivér/deaktivér CTL (standard: aktiveret) Via stemme menuen (se afsnit 4.5) eller via 
Cardo Community 

 
Hvis der er andre scala rider brugere er i nærheden, kan dit næste Click-til-Link opkald tilfældigt 

forbinde til en af dem. 

 

 
5.6 OPTAGET TONE 
 
Du hører en ”Optaget tone”, når du forsøger at etablere et Intercom opkald med en anden enhed, der 

allerede er i gang med en telefon samtale eller et Intercom opkald. 

 
 

6 PARRING OG BRUG AF MOBIL TELEFON, GPS ENHED ELLER  
     MP3 AFSPILLER 
 
 
 
 
 
 

For at forbinde din Scala Rider med en Bluetooth enhed skal du først parre dem. Når de først er 

parrede, vil de automatisk genkende hinanden hver gang, de er indenfor rækkevidde (10 m). 

Din Scala Rider har to bluetooth kanaler til forbindelse med mobil telefoner, GPS enheder og musik 

afspillere med A2DP. 
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6.1  PARRING AF BLUETOOTH KANAL  1 OG 2 
 

1. Sørg for at bluetooth er slået til på din telefon/GPS/MP3 afspiller. 

2. Tjek at Scala Rider er i Standby mode. (enkelt blåt blink hvert 3. sekund). 

3. For at parre bluetooth kanal 1 – Tryk ”V+” i mindst 5 sekunder indtil det røde og blå LED 

begynder at blinke hurtigt skiftevis. 

4. Søg efter bluetooth enheder på din telefon/GPS/MP3 afspiller ved at følge enhedens 

instruktioner. 

5. Efter få sekunder vil enheden liste ”scala rider Q3”. Vælg det. 

6. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode eller password; tast 0000 (fire nuller). 

7. Enheden vil bekræfte at parringen er lykkedes og scala rider begynder at blinke langsomt 

BLÅ. 

8. Hvis parring ikke er afsluttet indenfor 2 minutter, vil scala rider vende tilbage til standby mode. 

 
 
VIGTIGT:  

 Hvis du har parret 2 forskellige mobil telefoner direkte til din scala rider er det nødvendigt at vælge 

den ene  af dem som standard til opkald. Se afsnit 6.2b.  

 Hvis din GPS enhed understøtter det, kan du parre mobil nr. 2 direkte til GPS´en og derefter parre 

GPS´en til din scala rider og på den måde forbinde begge mobil telefoner og GPS til din Scala 

rider. 

 

BEMÆRK: 

 Ikke alle Bluetooth mobil telefoner kan sende Bluetooth stereo musik (A2DP) heller ikke selv om 

telefonen har en MP3 afspiller funktion. 

 Læs manualen til din mobil telefon for yderligere oplysninger 

 Ikke alle bluetooth GPS enheder tillader forbindelse til bluetooth audio enheder. Læs manualen til 

din GPS enhed for yderligere oplysninger. 

 Efter parring kan det være nødvendigt at klikke på ”MM” for at forbinde scala rider. 
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6.2 FORETAG OG MODTAG TELEFONOPKALD 
 
Besvar et opkald Tryk let på ”MM” eller tal højt for at besvare et 

opkald med VOX  

Afvis et opkald Forhold dig tavs i 15 sekunder eller tryk og hold 
”MM” knappen nede i 2 sekunder 

Afslut et opkald Tryk let på ”MM” 

”Voice” opkald* (hvis mobiltelefonen 
understøtter dette) 

Tryk let på ”MM” og ”IC” samtidigt og følg 
mobiltelefonens vejledning 

”Genkald”* Tryk på ”MM” og ”IC” i 2 sekunder 

Hot-Dial (se afsnit 6.2.a) Tryk let på ”MM” 3 gange 

Vælg standard telefon (se afsnit 6.2b) Under et opkald trykkes ”V+” i 5 sekunder 

Skift standard telefon (se afsnit 6.2b) I standby mode tryk på ”MM” i 5 sekunder 

*Denne funktion er ikke tilgængelig under mobilsamtaler 

 

6.2a HOT DIAL (RING TIL ET FORPROGRAMMERET TELEFONNUMMER) 
 
Hvis du vil bruge HOT-DIAL skal du først konfigurere din scala rider via Cardos hjemmeside (Se afsnit 

3 for detaljer). 

6.2b BLUETOOTH KANAL PRIORITERING 
 
Har du parret 2 mobiltelefoner direkte til din scala rider, bliver du nødt til at indstille 
en af dem som standard til brug ved udgående opkald. 
Under en samtale, tryk på "V +" i 5 sekunder for at indstille denne telefon som 
standard. 
Du kan skifte standard-telefoner ved at trykke på "MM" i 5 sekunder i standby mode. 
 
6.3 LYT TIL MUSIK VIA A2DP 
 

BEMÆRK: Din scala rider kan også, via medfølgende kabel, modtage lyd fra ikke-

Bluetooth MP3-afspillere eller lydkilder som beskrevet i afsnit 6.4.  

 

 

Kun tilgængelig på AVRCP kompatible bluetooth audio kilder 

Play Tryk på ”MM” i standby mode 

Pause/Stop Tryk på ”MM” i 2 sekunder 

Næste nummer Tryk på ”MM” med musikken tændt 

Forgående nummer* Dobbelt klik på ”MM” med musikken tændt 

*Med nogle telefoner kan det være nødvendigt at gentage denne handling. 

 

 
SKIFT MELLEM A2DP LYDKILDER 
1. Stop musikafspilningen fra den aktuelle enhed. 

2. Start musikafspilningen fra den anden enhed. 
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6.4 KABEL TILSLUTTET MP3 AFSPILLERE  
 
USB indgangen kan anvendes til at forbinde en ikke-bluetooth audio kilde ved hjælp af det 

medfølgende kabel. 

 

 

 

 

 

 

1.. Kontroller, at scala rider er i standby (enkelt BLÅ blink hvert 3. sekund). 

2. Tilslut MP3-kablet til Music afspilleren og sæt den anden ende i USB-indgangen. 

 

Hvis du vil lytte til musik fra en kabel-tilsluttet enhed, skal du betjene enheden ved hjælp af dens 

knapper som du plejer. (FF / REW / PLAY / PAUSE). 

 

6.5 MUSIK DELING 
Musikdeling giver fører og passager mulighed for, at lytte til den samme musik, inden 

for en afstand af 10 meter. 
Musikdeling fungerer kun med A2DP (Bluetooth stereo) aktiverede lydkilder. For at 

dele din musik med din kørepartner,  skal din scala rider enhed (Afsender) parres til 

den anden enhed [MODTAGER] på KANAL A og modtageren skal være i standby. 

 

AFSENDER Start/Stop musikdeling Under afspilning af A2DP musik, Tryk V+ eller V- 
i 2 sekunder 

MODTAGER Stop musikdeling: Tryk V+ eller V- i 2 sekunder 

Telefon / Intercom opkald og GPS audio navigation vil tilsidesætte musik afspilning. 

 

BEMÆRK: Musikdeling transmitterer ikke stemme opkald og kan ikke bruges til intercom opkald. 

 

7.  FM RADIO 
 

Din scala rider har en indbygget FM-radio med forudindstillet hukommelse og RDS (Radio 

Data System). 

 

 

7.1 GENERELLE FUNKTIONER 
Tænd radio I standby: dobbelt klik ”MM” 

Sluk radio Tryk ”MM” i 2 sekunder 

Næste forudindstillede station Med radio tændt klik ”MM” 

Forgående forudindstillede station Med radio tændt dobbelt klik ”MM” 

Forudindstillede stationer kan gemmes via Cardos hjemmeside eller direkte på din scala rider. 

 

1. Tænd radioen 

2. Vælg en forudindstillet kanal som du ønsker at ændre ved at klikke ”MM”, indtil du finder 

kanalen. 

3. Find den FM station du ønsker at gemme ved at bruge søg eller scan (Se afsnit 7.2). 
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7.2 RADIO TUNING 
 
Søg og gem: (Find den næste FM station) 

1. Tryk ”V+ eller ”V-” i 2 sekunder 

a. Ved at trykke ”V+” søges opad (højere frekvens) efter en station 

b. Ved at trykke ”V-” søges nedad (lavere frekvens) efter en station 

2. Klik ”MM” indenfor 20 sekunder efter du har fundet stationen for at gemme den som 

forudindstillet. 

 

Scan og gem: Scan gennem FM stationerne 

1. Tryk og hold ”V+” knappen nede i 5 sekunder. Din scala rider søger nu 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: Klik ”V+”. 

3. Klik ”MM” indenfor 20 sekunder efter du har fundet stationen for at gemme den som 

forudindstillet. 

4. For at fortsætte scanning: Vent på den næste station, bliver fundet. 

 

BEMÆRK: Under scanning, klik på ”MM” for ”hurtig gem” af den aktuelle FM station som aktuel forud 

indstilling. 

 

 

7.3 AUTOMATISK RADIO TUNING 
 
Denne funktion gør det hurtigt og nemt at finde ny stationer ved automatisk at skabe en midlertidig 

liste på ”6 on-the-go” radio stationer 

1. Tænd radioen 

2. Tryk ”V-” i 5 sekunder. 

3. Din scala rider søger opad (højere frekvens) fra den aktuelle station og gemmer de næste 6 

stationer den finder som ”on-the-go” stationer. 

4. Hvis du ønsker det, gentag trin 2 for at gemme de næste 6 FM stationer som ”on-the-go” 

stationer. 

 

BEMÆRK: Disse 6 midlertidige ”on-the-go” stationer kan ikke gemmes og erstatter ikke de FM 

indstillinger du har gemt. 

 

Ved at slukke din scala rider, rydder du  de automatisk radio tunings stationer og gendanner FM forud 

indstillingerne. 

 

 

7.4 RDS (RADIO DATA SYSTEM) 
 

RDS gør det muligt for din scala rider at vende tilbage automatisk til den stærkest tilgængelige 

frekvens når signalet bliver for svagt på den FM station, du lytter til, 

 

RDS ON/OFF 
(Standard: OFF) 

Med radio tændt tryk ”V+” og ”V-” samtidigt i 2 
sekunder 
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8. FEJLFINDING 
 

Genstart Hvis din scala rider holder op med at svare, genstart den ved at 
slukke og tænde igen (tryk ”IC” i 2 sekunder) 

Reset parring 
(Sletter alle parrede 
enheder) 

1. I standby, tryk V+ i 5 sekunder indtil LED blinker RØD/BLÅ 
2. Tryk ”MM” i 2 sekunder indtil LED blinker LILLA 5 gange  

 

 

9. SUPPORT 
 

For yderligere Information: 

 

 www.cardosystems.com 

support@cardosystems.com 

USA og Canada: 1-800-488-0363 

             International: +49 89 450 36819 

 

 

VIGTIGT 
MULTINATIONALE E-HANDELSVIRKSOMHEDER OG ONLINE AUKTION HJEMMESIDER ER 
IKKE AUTORISERET TIL AT SÆLGE CARDO PRODUKTER OG KØB FRA DISSE WEBSTEDER 
ER FOR EGEN RISIKO. FOR AT MODTAGE GARANTI ELLER KUNDESERVICE, SKAL DU 
INDSENDE ORIGINALBILAG FRA AUTORISEREDE CARDO FORHANDLERE. 
 PRODUKTER DER ER IMPORTERET FRA NORDAMERIKA SKAL SERVICERES I USA. 

 

 


