
Használati utasítás  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főbb jellemzők: Maximálisan 800 méter hatótávolság két motoros között, Valódi 
vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth 
kapcsolaton keresztül. Érthető hang 120Km sebességig  
 

6 óra beszélgetési idő, Biztonságos automatikus hívásfogadás Fejlett A2DP & EDR 

Bluetooth profil Sztereó zene/hang hallgatási funkció DSP hangtisztítás Víz, hó, por 
védett. 



A fő egységre a továbbiakban B(bluetooth headset) I (intercom) M (music) néven jelőljük. A 
BIMet használhatja motoros, vagy utas. A BIM egyszerre 4 bluetooth eszközhöz képes 
kapcsolodni egyszerre: 2 másik BIMhez (motoros/utas) és egy telefonhoz, vagy egyébb 
hangforráshoz (GPS/MP3).  
 

 

 

Használat előtt: töltse fel a BIMt A BIM tölthető a számítógép USB portjáról, vagy a 
mellékelt hálózati töltő segítségével  
 

Csatlakoztassa a mini USB kábel végét a BIM aljazatához, a másik nagy végét pedig a 
töltőhöz. Töltés közben a piros LED világít, a töltés befejezésekor kialszik. 
 

Megjegyzés: ha hosszú ideig nem használja (hónapig/hónapokig), akkor havonta 
töltse fel, az akku elgyengülésének megakadályozásához!  
 

Összeszerelés: A rögzítő clip segítségével 10 másodperc alatt felszerelheti, mindenféle 
eszköz, és csavar nélkül.: 1) Keresse meg a legmegfelelőbb pontot a sisak bal oldalán, 
ahová fel tudja rögzíteni a clipet 2) Csúsztassa a sisakra a clipet, győződjön meg arról hogy 
biztonságosan felrögzült. 3) Akassza fel a BIMt a clipre.  
 

 

 

 

 

 

 

 



A mikrofon és a hangszóró csatlakoztatása:  

 

 

 

 

A halhatóság a megfelelő elhelyezés függvénye. Minél közelebb teszi a fülhöz 
(hallójárathoz), annál jobban jobb lesz a hang minősége.  

¬A rövid vezetékes hangszórónak kell a bal oldalon lennie. A tépőzárak segítségével 
helyezze fel a legjobb helyre a sisakon belül. 

Megjegyzés: A zaj minimálisra csökkentéséhez a sisak szélvédőjét le kell csukni, illetve a 
szélvédő mögé kell helyezni.  
 
Párosítás:  

1)  Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonján.  

2)  A BIM legyen kikapcsolva. Tartsa nyomva a [Bekapcsolás/Intercom] gombot, amíg a 
jelzőfény kéken és pirosan felváltva villogni kezd.  

3)  Indítsa el a telefonon a Bluetooth eszközök keresését (készüléke használati  

útmutatójában talál bővebb információt),  

4)  A találati listából válassza ki az Intercom készüléket 

5)  Biztonsági kódnak 0000 ¬t adjon meg (négy nulla).  

6) Sikeres párosításkor a kék jelzőfény villog 5 másodpercenként 

Kezelés: Bekapcsolás: tartsa nyomva a multifunkciós gombot gombot 3 másodpercig, amíg 
a kék jelzőfény felvillan. Ekkor a BIM megpróbál kapcsolódni a párosított telefonhoz. (a 
telefonja esetleg rákérdezhet a kapcsolat engedélyezéséhez) Kikapcsolás: tartsa nyomva a 
multifunkciós gombot 5 másodpercig. A készülék kikapcsol, és a jelzőfény kialszik. Hangerő 
szabályzása: Tekerje a multifunkciós gombot a megfelelő irányba.  
 

 

 

 

 

 

 



Hívás kezelés: (headset üzemmód)  

1) Automatikus hívásfogadás:  

Bejövő híváskor a hívás hangjelzése hallható, 8-16 másodperc múlva a hívás automatikusan 
elfogadódik. 2) Hívás befejezése: nyomja meg a multifunkciós gombot 3) Hívás elutasítása: 
bejövő híváskor 1 másodpercen belül nyomja meg a multifunkciós gombot 2 másodpercig, 
amíg pittyen. 4) Hívás indítása: normális módon a telefonról indítsa a hívást. A hang  

automatikusan átkerül a BIM¬re (néhány telefon nem adja át automatikusan a hangot – Pl: 
Panasonic x70 ¬, ekkor nyomja meg a multifunkciós gombot 2 másodpercig, amíg pittyen. 5) 
Utolsó hívás visszahívása: nyomja meg a multifunkciós gombot 2 másodpercig, amíg pittyen. 
(néhány telefon nem támogatja ezt a funkciót.)  

Interphone funkció:  

Megjegyzés: egyszerre csak egy személlyel kommunikálhat egy időben.  

1) Párosítás másik motorossal/utassal:  

Egyszerre nyomja meg a Bekapcsolás/Intercom gombot mindkét BIM egységen, amíg a kék 
és piros LED villogni kezd. Ezután az egyik BIM¬en nyomja meg a Bekapcsolás/Intercom 
gombot, ezután a piros LED¬ek kialszanak és a kék LEDek minden 2¬5 másodpercben 
villannak. Ekkor a két BIM párosítva lett.  

2) Párosítás másik két motorossal/utassal: és kommunikáció váltása  

közöttük: ¬Párosítsa a saját BIM¬jét (BIM1) a második motorossal (BIM2) a 1.¬es pontban 
(előző pont) leírtak szerint. ¬Ezután kapcsolja ki a BIM2¬t. ¬Ismételje meg a a párosítást a 
harmadik motoros BIM¬jével is. ¬most már bekapcsolhatja a BIM2¬t. 

Kommunikáció indításához nyomja meg a a [Bekapcsolás/Intercom] gombot, ekkor tud 
beszélni a BIM2vel. BIM3¬al való kommunikációhoz nyomja meg a [Bekapcsolás/Intercom] 
gombot 2x. 

Hogy beszélni tudjon mindenki mindenkivel, ahhoz párosítani kell BIM2¬t és BIM3¬t. 
Figyelem: párosításkor mindig csak a két párosítandó készülék legyen bekapcsolva. A 
harmadikat olyankor ki kell kapcsolni. A művelet végén be lehet kapcsolni mindegyiket.  

Megjegyzés: egyszerre csak két 'mester' készülék lehet (amelyeken éppen kommunikáció 
folyik), a harmadik 'slave' (szolga) lesz, így arról nem lehet kommunikációt indítani, amíg a 
másikokon a kommunikáció be nem fejeződik.  

Kommunikáció indításához nyomja meg a a [Bekapcsolás/Intercom] gombot, 5 másodperc 
múlva már beszélhet. Befejezéshez nyomja meg a a [Bekapcsolás/Intercom] gombot.  

Megjegyzés: ha nincs beszéd hosszabb ideig, akkor az akku üzemidejének 
meghosszabbításához ajánlott megszakítani a kommunikációt.  

 

 



Zenehallgatás/GPS hang funkció:  

Ennek a funkciónak a használatához szükséges a telefon/GPS/lejátszó A2DP támogatására. 
(készüléke használati útmutatójában talál bővebb információt) Csak A2DP (sztereó 
Bluetooth) funkciót támogató készülékek képesek a Bluetooth¬on való zenelejátszásra. A 
zene elindításához/leállításához nyomja meg a multifunkciós gombot. A zene léptetéséhez 
tekerje a multifunkciós gombot a megfelelő irányba. 

Megjegyzés: nem hivatalosan a mono Bluetooth eszközök is képesek a zenehallgatásra, de 
gyengébb minőségben, és a vezérlőgombokat sem támogatják, így manuálisan a készülékről 
kell kezelni. Ennek a működésnek a sikerességére nincs semmilyen garancia!  

Zenehallgatás/GPS az audiocsatlakozáson keresztül (vezetéken keresztül)): A 
hangszórók/mikrofon vezetéke szabványos 3,5 mm¬es jack dugóval rendelkezik, amely 
könnyen csatlakoztatható a legtöbb MP3/GPS készülékhez. Megjegyzés: ilyenkor a BIM 
nincs összeköttetésben a mikrofonnal/hangszórókkal, így funkcionálisan nem használható. 
Használatához vissza kell dugni a hangszórók/ mikrofon vezetékét a BIM¬be.  

Megjegyzés: a nem Bluetooth képes eszközökhöz lehet kapni egy ugynevezett 
'Bluetooth¬audió adaptert”, aminek segítségével vezeték nélkül képes zenét hallgatni 
Bluetooth eszközökön (pl.: a BIM).  

Bejövő híváskor a BIM automatikusan átvált a telefonra. A hívás befejezésekor 
automatikusan visszaáll az eredeti üzemmódra (zenehallgatás/intercom) – ez több 
másodpercet (maximum 5 másodperc) is igénybe vehet. 



 
 


