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SMH5 Bluetooth Headset & Intercom for Scooters and Motorcycles
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1. Introductie
Dank u voor het kiezen van de SENA SMH5, Bluetooth Stereo Headset en Intercom voor motorfietsen. Met de SMH5, kunt u
hands‐free bellen met uw mobiele Bluetooth‐telefoon, draadloos luisteren naar stereo muziek of de gesproken instructies van
de GPS‐navigatie via Bluetooth, en het voeren van een gesprek met een passagier of andere motorrijders in full duplex via de
Intercom.
De SMH5 is compatibel met de Bluetooth‐specificatie v3.0 en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile (HSP),
Hands‐Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Neem
contact op met de fabrikanten van andere apparatuur om de compatibiliteit met deze headset te bepalen.
SMH5 Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Bluetooth hands‐free voor mobiele Bluetooth telefoons
Bluetooth stereo headset voor Bluetooth audio‐apparaten zoals MP3‐spelers
Bluetooth‐headset of stereo headset voor Bluetooth GPS‐navigatie
Bluetooth Intercom tot 400 meter in open veld
Multi‐Pair Bluetooth Intercom voor max 3 personen
Firmware Upgradeable

Belangrijkste specificaties:
• Bluetooth v3.0
• Ondersteunde profielen: Headset Profile (HSP), Hand‐Free Profile (HFP), Advanced Audio
Distributie Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

2. Inhoud van de verpakking
Hoofd unit

Jog Dail

Clamp unit

Telefoonknop

Helm Speakers

Oplaadt en Firmware
Upgrade aansluiting

USB Laadkabel
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Microfoons

Instelbare microfoon voor Jet/Systeem helmen

Vaste microfoon voor Full Face helmen

Montageadapter zelfklevend

Klittenband

Inbussleutel

Microfoon spons

3.

Installatie van de SMH5 op de helm
1.

Monteer de Clamp unit tussen de binnen en buitenschaal van de helm. Ga voorzichtig te werk zonder de
helm te beschadigen.

Plaats de hoofdunit in de clamp totdat er een klik voelbaar is.

2.

Indien het een probleem is om de clamp unit te monteren dan kunt u gebruik maken van de meegeleverde
zelfklevende montageadapter. Deze dient te worden geplaatst op de buitenkant van de helm.
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3.

4.

5.

Sena adviseert het gebruik van de klem boven het lijmen van de adapter. Gebruik van de zelfklevende
adapter maakt de montage eenvoudig maar Sena aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik ervan. U
gebruikt de gelijmde adapter op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Plaats de speakers met gebruik van het klittenband ter hoogte van het oor in de helm.

Plaats de microfoon tussen de schaal en bekleding. Zorg ervoor dat de microfoon dicht bij de mond zit
wanneer de helm gedragen wordt. Gebruik de meegeleverde houder en klittenband voor een juiste montage.
Let op de “Fin” moet naar buiten wijzen (dus weg van de mond)

In het geval wordt gekozen voor montage van de vaste microfoon, dan dient deze met behulp van de klittenband in
het kinstuk van de helm gemonteerd te worden.

6.

4.

Om de hoofdunit te verwijderen dient eerst de stekker van microfoon/speakers losgenomen te worden
alvorens de unit uit de klem geschoven wordt.

Aan/uitzetten en opladen
Het in en uitschakelen is eenvoudig door het gebruik van de Jog Dail en de Telefoonknop.
Aanzetten
Druk tegelijkertijd op de Jog Dial en de Telefoonknop voor ongeveer 1 seconde. De blauwe LED gaat branden en u hoort
oplopende pieptonen.
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Uitzetten
Druk op de Jog Dial en op de Telefoonknop, deze hoeven niet lang ingdrukt te worden. De rode LED gaat branden totdat
de unit wordt uitgeschakeld en er aflopende piepjes hoorbaar zijn.
Opladen
Gebruik de USB laadkabel zoals meegeleverd in de verpakking (ook gebruikt voor het “upgraden” van de firmware).
De LED licht rood op tijdens het laden, en wordt blauw als de headset volledig is opgeladen. Het volledig laden duurt
ongeveer 2,5 uur. Tijdens het laden kan de SMH5 gewoon gebruikt worden.
Waarschuwing lage Accuspanning
Als de accu bijna leeg is, de knipperende blauwe LED (in de stand‐by mode) wordt rood, 3 zachte piepjes zijn om de
minuut hoorbaar en tevens een “gesproken tekst” met de boodschap: Low battery

5.

Controle van Accustatus
Er zijn twee manieren voor het vaststellen van de acculading.
LED Indicatie
Tijdens het opstarten van de hoofdunit zal de rode LED knipperen:

LED
4x
3x
2x

LADING %
70‐100
30‐70
0‐30

Gesproken Aanwijzing
Houdt tijdens het inschakelen de Jog Dail en telefoonknop in (zo’n 3 seconden) totdat 3 piepjes hoorbaar zijn. Hierna
volgt de gesproken aanwijzing voor de accustatus.

6. Pairing de SMH5 met Bluetooth apparaten
Voordat u de SMH5 Bluetooth headset met een Bluetooth‐apparaat kunt gebruiken, moet u deze de eerste keer
koppelen (Pairen). De SMH5 kan worden gekoppeld aan Bluetooth mobiele telefoons, Bluetooth audio‐
apparaten zoals MP3 of GPS systemen, en met andere Sena Bluetooth‐headsets. Dit pairen is slechts eenmaal
nodig voor elk Bluetooth‐apparaat. De headset zal daarna automatisch de verbinding maken met de gekoppelde
apparaten wanneer deze binnen het bereik komen.
Pairing met Mobiele Telefoon
1. Schakel de headset in en druk op de Telefoonknop en houdt deze 5 seconden ingedrukt totdat de LED
afwisselend rood en blauw knippert en meerdere pieptonen hoorbaar zijn.
2. Zoek op uw mobiele telefoon voor zichtbare Bluetooth‐apparaten. De headset zal te zien zijn op de mobiele
telefoon als SMH5.
3. Voer de Pincode in 0000
4.De telefoon confirmeert dat de Pairing is gelukt en er volgt een gesproken aanwijzing: “Your headset is paired”
Pairing met bluetooth MP3 speler
Als er gebruik wordt gemaakt van de muziekspeler van de telefoon, dan hoeft alleen de telefoon gepaired te
zijn. Wilt u gebruik maken van een aparte bluetooth muziekspeler volg dan deze stappen.
1. Deze procedure is hetzelfde als het pairen van de telefoon, met het verschil dat de SMH5 moet worden
gekoppeld als stereo headset.
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2. Indien u gebruik maakt van een Bluetooth mobiele telefoon en een Bluetooth audio‐apparaat op hetzelfde
tijdstip, moet u ervoor zorgen om te pairen als handsfree of headset met de mobiele telefoon en als Stereo
headset met het Bluetooth‐audioapparaat.

Pairing met bluetooth GPS navigatie systemen
1. U kunt luisteren naar Bluetooth gesproken instructies van een Bluetooth GPS‐navigatie.
2. De paring procedure is hetzelfde als de procedure van de telefoon pairing, met het verschil dat de SMH5 kan
worden gekoppeld als ofwel Headset of Stereo Headset, afhankelijk van het Bluetooth GPS‐navigatie systeem.
3. Raadpleeg de handleiding van het Bluetooth GPS‐navigatie systeem voor meer informatie.

7. Pairing met andere profielen, A2DP Stereo of Handsfree
Het is mogelijk om de SMH5 te koppelen met een aangepast profiel.
Indien er al een telefoon gepaired is dan dient deze verwijdert te worden van de pairing lijst op zowel SMH5 en telefoon.
Om de pairing lijst van de SMH5 te wissen moet een fabrieks reset gedaan worden.
Alleen A2DP Stereo Muziek
1. Zet de SMH5 aan en druk de telefoonknop in voor 5 seconden totdat de LED rood/blauw knippert. Ook zijn er piepjes
hoorbaar.
2. Druk binnen 2 seconden op de Jog Dail. De LED knippert nu rood en 2 piepjes zijn hoorbaar. Gesproken aanwijzing:
“Media Selective Pairing”
3. Zoek naar bluetooth apparaten op de telefoon en selecteer Sena SMH5.
4. Voer de Pincode in 0000.
HFP voor telefoon
1. Zet de SMH5 aan en druk de telefoonknop in voor 5 seconden totdat de LED rood/blauw knippert. Ook zijn er piepjes
hoorbaar.
2. Druk binnen 2 seconden op de Telefoonknop. De LED knippert nu rood en 2 piepjes zijn hoorbaar. Gesproken
aanwijzing: “Phone Selective Pairing”
3. Zoek naar bluetooth apparaten op de telefoon en selecteer Sena SMH5.
4. Voer de Pincode in 0000.

8. Pairing met andere SMH5 headsets voor Intercom gebruik
1. De SMH5 kan worden gekoppeld met maximaal drie andere headsets voor Intercom gebruik.
2. Zet de twee headsets (A en B) die u wilt koppelen aan.
3. Houd de Jog Dial van de headset A gedurende 5 seconden in totdat de rode LED snel begint te knipperen. Gesproken
aanwijzing: Intercom Pairing
4. Houd de Jog Dial van de headset B, 5 seconden in totdat ook deze rode LED snel begint te knipperen.
5. Druk nu op de Jog Dial van een van de twee headsets (Het maakt niet uit welke van de twee) en wacht tot de LED's van
beide headsets blauw worden en de intercomverbinding automatisch tot stand wordt gebracht. (Headset A is
gekoppeld aan Headset B
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6. Nu kunnen ook A en C en A en D met elkaar gekoppeld worden door het volgen van dezelfde stappen.

7. Indien een headset meerdere headsets gekoppeld heeft, is de laatst gekoppelde headset de eerste Intercomvriend. De
daarvoor gekoppelde headset wordt tweede intercomvriend en die daarvoor, derde Intercomvriend.
Bijvoorbeeld,na de paring procedure zoals hierboven, headset D is de eerste intercomvriend van de headset A en headset B is de derde
intercomvriend van de headset A.

9. Pairing met andere SENA Apparaten
De SMH5 kan aan alle anders SENA Headsets modellen gekoppeld worden zoals: SMH10. SPH10 voor intercom gebruik.
Volg bovenstaande stappen voor het koppelen van deze sets.

10. Het gebruik van de SMH5
Aanpassing van het volume
U kunt het volume gemakkelijk aanpassen door te draaien aan de Jog Dial. U hoort een geluidssignaal wanneer het
volume het maximale of minimale niveau heeft bereikt. Het volume kan apart worden ingesteld voor elke functie, zelfs na
het uitzetten van de headset zal deze instelling bewaard blijven. Bijvoorbeeld, als u het volume van de telefoon instelt zal
deze niet veranderen door volume verandering van de Bluetooth MP3‐muziek. Dus altijd blijvende instellingen van het
volume voor elke functie.
Bellen en opnemen
1. Wanneer u een inkomende oproep hebt, druk dan op de Jog Dail of Telefoonknop om de oproep te beantwoorden.
2. U kunt de oproep ook beantwoorden door een woord van uw keuze te zeggen indien Voice Activated Telefoon
beantwoorden functie van de SMH5 is ingeschakeld. (Zie de volgende sectie voor meer details).
3. Een oproep weigeren, druk op de Jog Dial of Telefoonknop, terwijl de telefoon overgaat.
4. Om een gesprek over te dragen van mobiele telefoon naar headset, drukt u 2 seconden op de telefoonknop tijdens het
telefoongesprek. U hoort een korte / lange pieptoon als de oproep wordt overgedragen.
5. Er zijn verschillende manieren om een telefoongesprek te voeren:
‐ Voer het nummer in op uw mobiele telefoon en druk op de knop Telefoon. De oproep wordt automatisch
doorgeschakeld naar de headset.
‐ Druk op de Telefoon knop in de stand‐by modus om de spraak gestuurde nummerkeuze van uw mobiele telefoon te
activeren. Hiervoor moet voice dialing functie beschikbaar zijn op de mobiele telefoon. Wij verwijzen u naar de
handleiding van uw mobiele voor verdere instructies.
‐ Om het laatste nummer te herhalen, drukt u op de Telefoonknop in de stand‐by modus. Gesproken aanwijzing:
“Last number redial”.
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In/uitschakelen voice activatie, telefoon (VOX Phone)
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u inkomende oproepen beantwoorden door simpelweg een woord te zeggen.
Bijvoorbeeld, wanneer een reeks pieptonen hoorbaar zijn (een inkomende oproep), kunt u het telefoongesprek starten
door “Hallo” te zeggen (of enig ander woord). Standaard is deze instelling ingeschakeld. Als Voice Activatie is
uitgeschakeld dient voor het starten van een gesprek de telefoonkop te worden gebruikt.

1.

2.
3.

Druk en houd de telefoon knop gedurende 8 seconden ingedrukt tot de rode LED snel knippert. Wanneer u dit doet,
zal na de eerste 5 seconden de headset in pairing mode komen maar u moet de knop nog 3 seconden ingedrukt
houden. De LED zal snel rood knipperen. Gesproken aanwijzing: “VOX Phone”.
Uitschakelen van Voice Activatie: druk 10 seconden op de Jog Dial, de LED zal 2 seconden rood oplichten en een
enkele piep is hoorbaar.
Inschakelen van Voice Activation: druk 10 seconden op de Telefoon knop. De LED zal 2 seconden blauw oplichten en
2 piepjes zijn hoorbaar.

Intercom Conversatie
U kunt een intercom gesprek beginnen met iedere intercomvriend door op de Jog Dail te drukken. Een keer
drukken voor de eerste Intercomvriend, twee keer voor de tweede Intercomvriend en drie keer voor de derde
Intercomvriend.

Voor het beëindigen van een intercom gesprek, 1 keer op de Jog Dail drukken. Elk intercom gesprek zal hiermee
beëindigd worden. Twee of drie keer drukken heeft hier geen functie. Een dubbele of driedubbele tik zal niets wijzigen
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Intercom en Telefoon
Als er gebeld wordt tijdens een intercomgesprek, is een ringtoon hoorbaar. Nu kan de keuze gemaakt worden:
Beantwoord telefoon en stop Intercom gesprek
Weiger de telefoon en ga door met het Intercom gesprek

Æ Jog Dail of telefoonknop
Æ Jog Dail voor 2 seconden, Piep hoorbaar

Na het beantwoorden van de telefoon zal het Intercomgesprek weer hersteld worden.
Indien u een Intercomgesprek krijgt tijdens een telefoongesprek, dan zijn er 4 hoge piepjes hoorbaar. Gesproken
aanwijzing: “Intercom Requested”. In dit geval zal eerst het telefoongesprek beëindigd worden en dan kan het
Intercomgesprek gestart worden. Dit heeft te maken met de prioriteiten lijst.

Intercom problemen
Wanneer geprobeerd wordt een Intercomgesprek te starten met een Intercomvriend die al een intercomgesprek of
telefoongesprek voert, dan is een dubbele lage toon hoorbaar. Gesproken aanwijzing: “Intercom failed, try again
later”. De ontvangende partij hoort 4 hoge tonen ten teken dat er een inkomend Intercomgesprek is.

Intercom opnieuw verbinden
Als de gekoppelde headsets buiten bereik komen tijdens een gesprek dan zal de verbinding wegvallen. Statische ruis is
hoorbaar en uiteindelijk zal de SMH5 de Intercom afsluiten. In dit geval zal de SMH5 automatisch om de 8 seconden
proberen om de verbinding te herstellen.

Bluetooth audioapparaat
Het audio apparaat moet gekoppeld worden aan de SMH5 zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. De SMH5
ondersteunt de Audio / Video Remote Control Profile (AVRCP), dus als uw Bluetooth audioapparaat ook het AVRCP
ondersteunt, kunt u de SMH5 gebruiken voor de functies van het audioapparaat te bedienen, zoals volume, afspelen,
pauzeren, volgende track en vorige track.

•

Volume aanpassen, draai aan de Jog Dail

•

Afspelen en pauzeren:
houdt de Jog Dail voor 1 seconde ingedrukt
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•

Volgend track of vorige track
Jog Dail indrukken en links of rechtsom draaien

Functie Prioriteit
De SMH5 functies volgen deze prioriteitenlijst
(Hoogst)
Telefoon
Intercom
(Laagst)
Bluetooth audio apparaat

Een lagere prioriteit zal altijd onderbroken worden door een hogere prioriteit. Bijvoorbeeld, muziek zal
onderbroken worden door een intercomgesprek, en een intercomgesprek wordt onderbroken door een
inkomend telefoongesprek.

Aan/uitzetten gesproken aanwijzingen
Gesproken aanwijzingen staan standaard aan. Deze kunnen uit en weer aangezet worden door het volgen van
deze stappen. Houdt de Jog Dail voor 8 seconden ingedrukt, LED knippert blauw, dubbele piep hoorbaar en
gesproken aanwijzing: “Voice Prompt”
Uitzetten
Aanzetten

: Druk binnen 10 sec op de Jog Dail Æ LED knippert 2 sec rood, enkele piep hoorbaar
: Druk binnen 10 sec op de Telefoonknop Æ Led knippert 2 sec blauw, dubbele piep hoorbaar

Standaard instellingen terugzetten
1.
2.

3.

Voor het terug zetten van de fabrieksinstellingen, druk de Telefoon knop in voor 12 seconden totdat de LED
continu rood wordt en er dubbele piepjes hoorbaar zijn, Gesproken aanwijzing: “Factory reset”.
Vervolgens binnen 5 seconden, druk op de Jog Dial om te reset te bevestigen. Hierdoor zal de headset terug
gezet worden naar de fabrieksinstellingen en automatisch uitgeschakeld worden, Gesproken aanwijzing:
“Headset reset, good‐bye”
Jog Dail niet binnen 5 seconden ingedrukt dan is de reset poging geannuleerd. Gesproken aanwijzing:
“Canceled”.

11. Firmware Update
Bij de SMH5 kan de interne software de zo genoemde “Firmware”, ge‐update worden. Bezoek www.Senabluetooth.com
voor de laatste software versies.

12. Accu informatie
De SMH5 heeft een interne, niet‐verwijderbare, oplaadbare accu. Probeer de accu niet te verwijderen uit het apparaat.
Hierdoor zal het apparaat kunnen beschadigen. De accu kan worden opgeladen en ontladen, maar is ook aan slijtage
onderhevig. Laad de batterij alleen op met SENA voor dit apparaat, goedgekeurde laders. Gebruik van een niet‐
goedgekeurde lader brengt het risico van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.
Probeer de accu zoveel mogelijk tussen de 15 graden en 25 graden te houden. Door extreme temperaturen neemt de
capaciteit en levensduur van de accu af. Accuprestaties zijn vooral beperkt in temperaturen onder het vriespunt.
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Gooi accu’s niet in het vuur omdat ze daardoor kunnen exploderen. Accu’s kunnen bij beschadiging ontploffen. Gebruik
nooit een beschadigde lader. Accuduur zijn slechts schattingen en zijn afhankelijk van de gekoppelde apparaten,
gebruikte functies, leeftijd en conditie van de accu, temperaturen waaraan de accu wordt blootgesteld, en vele andere
factoren.

Onderhoud
De SHM5 moet met zorg worden behandeld en de volgende punten dienen in acht te worden genomen om garantie te
behouden.
1. Gebruik het apparaat niet in stoffige, vuile omgeving. De bewegende en elektronische onderdelen kunnen hierdoor
beschadigd raken.
2. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar hoge temperaturen kunnen voorkomen. Hoge temperaturen zullen de
levensduur van elektronische apparaten bekorten, accu’s beschadigen en gebruikte doen smelten.
3. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar lage temperaturen kunnen voorkomen. Wanneer het apparaat opwarmt
kan binnenin condens ontstaan waardoor schade optreedt aan de elektronische printplaten.
4. Probeer niet om de SMH5 te openen
5. Voorkom laten vallen of stoten van het apparaat. Ruwe behandeling kan de interne electronica en mechanische
delen beschadigen.
6. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te
maken.
7. Breng geen verf aan op het apparaat. Verf kan bewegende delen en de werking belemmeren.

Verwijderen
De doorgekruiste afvalcontainer op het product, handleiding en verpakking geeft aan dat alle
elektrische en elektronische producten, batterijen en accu’s gescheiden dienen te worden
ingezameld. Deze eis geldt voor de gehele Europese Unie en andere locaties waar gescheiden
inzameling systemen beschikbaar zijn. Dit om te voorkomen dat mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid ontstaat door onjuiste afvalverwijdering. Lever deze producten dus in
op een officieel recycling verzamelpunt voor en niet bij het gewone huisvuil.

CERTIFICATIE EN VEILIGHEID
FCC‐verklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC‐regelgeving. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee
voorwaarden:
‐ Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
‐ Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie kunnen verwerken, inclusief interferentie die ongewenste
werking kan veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een klasse B digitaal
apparaat, conform deel 15 van de FCC‐regelgeving. Deze regels zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie‐energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en
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gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.
Echter, er is geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio‐of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de
apparatuur uit te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen te proberen de storing te verhelpen door een of
meer van de volgende maatregelen:
‐ Draai of verplaats de ontvangende antenne.
‐ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
‐ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
‐ Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv‐technicus voor hulp.
FCC RF Blootstelling verklaring
De antenne (s) gebruikt voor dit apparaat moet worden geïnstalleerd met een afstand van tenminste 20 cm van
alle personen en mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender.
FCC Waarschuwing
Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor naleving zal het recht op gebruik doen vervallen.
CE Declaratie van conformiteit
Dit product is CE gemerkt volgens de bepalingen van de R & TTE‐richtlijn (99/5/EG). SENA verklaart hierbij dat
dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Voor verdere informatie kunt u terecht http://www.senabluetooth.com. Let op dat dit product
radiofrequentiebanden gebruikt die niet overal binnen de EU mogen wordt gebruikt. Binnen de EU is dit product
bestemd om gebruikt te worden in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk en binnen de EVA in
IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
Bluetooth License
Het Bluetooth ® woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc en elk gebruik van dergelijke
merken door SENA is onder licentie. Andere gebruikte handelsmerken en handelsnamen zijn van hun
respectievelijke eigenaren.
De SMH5 is compatibel met en voldoet aan de Bluetooth ®‐specificatie 3.0. Hiermee is echter, de compatibiliteit
tussen het apparaat en andere Bluetooth ®‐compatibele producten niet gegarandeerd.

VERKLARING VAN AFSTAND EN ONTHEFFING
Het gebruik van een communicatiemiddel tijdens het berijden van een motorfiets, scooter, brommer, quad of
een ander voer‐, vaar‐ of vliegtuig of apparaat, te land, te water of in de lucht (verder aangeduid als
“vervoermiddel”) vereist uw volledige en onderverdeelde aandacht.
SENA Technologies Inc, met inbegrip van de bestuursleden, directeuren, partners, het moederbedrijf,
vertegenwoordigers, agenten, onderaannemers, sponsors, werknemers, leveranciers en wederverkopers
(gezamenlijk aangeduid als de "het Bedrijf" of "SENA") raadt u ten sterkste aan om alle benodigde
voorzorgsmaatregelen te nemen en alert te blijven op de verkeers‐, weers‐ en wegomstandigheden indien u
ervoor kiest om gebruik te maken van de SENA headset, inclusief alle afgeleide modellen, ongeacht hun
commerciële benaming of merk (verder aangeduid als “het apparaat”) en om uw vervoermiddel te stoppen
voordat u gaat bellen of een gesprek gaat aannemen. Alle publicaties, advertenties, bekendmakingen of
dergelijke berichten die het gebruik van het apparaat tijdens het zich verplaatsen te berde brengen, zijn alleen
bedoeld om de technische mogelijkheden te bespreken en moeten niet verkeerd uitgelegd worden alsof zij de
gebruikers aanmoedigen om het apparaat te gebruiken tijdens deelname aan het verkeer.
Door dit apparaat aan te schaffen en het niet te retourneren onder volledige restitutie (zie hieronder) verleent u
SENA kwijtschelding en schadeloosstelling van elke verantwoordelijkheid, verlies, eisen en alle kosten (inclusief
advocatenkosten) en beschouwt u SENA onschuldig aan welke lichamelijke verwonding, letsel of overlijden dan
ook, evenals aan schade of beschadiging van goederen, van elk vervoermiddel, inclusief uw eigen, of van enige
eigendom of activa van uzelf of een derde partij, elk mogelijk voortkomend uit het gebruik van het apparaat
onder welke omstandigheden of condities dan ook en ongeacht de juridische aansprakelijkheid.
SENA zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke materiële schade ook, ongeachte de oorzaak,
condities en omstandigheden, inclusief een defect aan het apparaat, en alle inbegrepen risico’s verbonden aan
het gebruik van het apparaat worden uitsluitend en alleen gedragen door de gebruiker van het apparaat,
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ongeacht of het apparaat gebruikt wordt door de oorspronkelijke koper of door enige derde partij.
SENA stelt u bij deze ervan op de hoogte dat het gebruik van dit apparaat een schending kan zijn van lokale,
regionale of nationale wetten of voorschriften, en dat elk gebruik van het apparaat volledig voor uw eigen risico
en verantwoordelijkheid is.
Bij deze doen u, uw erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers of rechtverkrijgenden, vrijwillig en
voor altijd, afstand van en ontheffen SENA, en houden haar voor onaansprakelijk en onschuldig ten aanzien van
enig en alle procesvoering, claims, schuld, eisen, acties of aansprakelijkheid welke, direct of indirect, zou kunnen
voorkomen uit het gebruik van het apparaat, betreffende welke nood, pijn, lijden, ongemak, verlies, letsel,
overlijden of schade dan ook, aan of ten opzichte van wie dan ook of welk bezit ook, door welke oorzaak ook,
HETZIJ ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS, en waar u later in de toekomst juridisch recht toe zou
kunnen verwerven als gevolg van bovengenoemd gebruik, zo ver als de wet maar mogelijk maakt.
U begrijpt volkomen en neemt voor uw rekening de risico’s bij gebruik van het apparaat, met inbegrip van het
risico door nalatigheid of veronachtzaming door anderen.
U bevestigt dat u lichamelijk in staat bent om dit apparaat te gebruiken en dat u geen medische afwijkingen of
gebreken heeft welke u zouden kunnen hinderen in het veilig gebruik. U bevestigt dat u tenminste 18 jaar oud
bent en dat u op de hoogte bent gesteld van de risico’s verbonden aan het gebruik van dit apparaat. Verder
bevestigt u dat u geen alcohol tot u zult nemen die uw alertheid zou kunnen beïnvloeden of welke middelen die
de rijvaardigheid beïnvloeden ook, en dat u deze producten niet bij u zult hebben. Gebruiken of nuttigen voor of
gedurende het gebruik van het apparaat.
U erkent onze waarschuwingen volledig en begrijpt dat: (a) er risico’s en gevaren bestaan bij gebruik van het
apparaat in het verkeer, inclusief, maar niet beperkt tot, letsel of ziekte, overbelasting, fracturen, gedeeltelijke
en/of gehele verlammingen, dood, of andere niet‐genoemde kwalen die kunnen resulteren in ernstige
invaliditeit; (b) deze risico’s en gevaren zouden veroorzaak kunnen worden door achteloosheid van de fabrikant,
zijn vertegenwoordigers of een derde partij betrokken bij het ontwerpen of de productie van het apparaat; (c)
deze risico’s en gevaren zouden voort kunnen komen uit te verwachten of onverwachtse oorzaken. Hierbij neemt
u alle risico’s, gevaren en verantwoordelijkheid op u om het even welke schade en/of beschadiging, zowel die
geheel als die gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid of ander gedrag van anderen, inclusief het bedrijf.
U bevestigt dat u dit document van afstand van verantwoordelijkheid heeft gelezen en dat u het in al zijn
onderdelen volledig begrijpt en dat u wezenlijke rechten heeft opgegeven door het apparaat niet te retourneren
voor volledige restitutie (zie onderstaande terugbetalingsmogelijkheid).
GARANTIE BEPERKING
Sena Technologies, Inc ("SENA") garandeert dat dit product ("Product") voldoet aan en werkt in
overeenstemming met de gepubliceerde technische specificaties en de bijbehorende schriftelijke documentatie
en vrij zijn van defecten in materialen en afwerking, voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van
aankoop door de eerste koper‐consument van het product. De beperkte garantie geldt alleen voor de
oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar aan een volgende koper / eindgebruiker.
Deze garantie is beperkt tot de reparatie en / of vervanging, naar keuze van SENA, van gebrekkige of niet‐
conforme producten, en SENA is niet verantwoordelijk voor problemen die toe te schrijven zijn aan: (a) een
onjuiste toepassing of oneigenlijk gebruik van het Product (b) het niet door de Klant voldoen aan de SENA
specificaties of instructies; (c) verwaarlozing, misbruik, of schade aan het Product, of (d) gebruik van
aanvullende apparatuur of software die niet geleverd is door SENA.
Garantie kan worden aangevraagd door het leveren van het product dat van SENA of de internationale
distributeur werd gekocht met het verstrekken van een bewijs van aankoop of datum van ontvangst. De Klant is
verantwoordelijk voor het vervoer en kiest ervoor het Product te verzekeren of het nemen van risico op verlies
of beschadiging tijdens het vervoer.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL SENA AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR BUITENGEWONE, INDIRECTE,
STRAFRECHTELIJKE, BIJKOMENDE, SMARTENGELDELIJKE OF BIJKOMENDE SCHADECLAIMS, OF ENIGE SCHADE
HOE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, ONGEACHT OF HET NU VOORTKOMT UIT
CONTRACTBREUK, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET
APPARAAT OF ANDERSZINS, ZELFS WANNEER U GEÏNFORMEERD BENT OVER DE MOGELIJKHEID OP ZULKE
SCHADE. U ERKENT EN ACCEPTEERT DAT DE BEPERKINGEN DIE HIERBOVEN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE
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ELEMENTEN ZIJN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT HET APPARAAT NIET AAN U VERSTREKT ZOU ZIJN IN
ONTSTENTENIS VAN DEZE BEPERKINGEN. IN SOMMIGE LANDEN KUNNEN WETTEN GELDEN DIE EEN BEPERKING
VAN DE AANSPRAKELIJKHEID REGULEREN.

Terugsturen en Restitutie
Als U niet bereid bent bovenstaande voorwaarden te accepteren dan kunt U DIT APPARAAT terugsturen aan
SENA voor EEN VOLLEDIGE restitutie, mits U DIT DOET uiterlijk 14 werkdagen na de AANKOOP VAN HET
APPARAAT EN dat DE VERPAKKING nog volledig intact is. Daarbij dient u te verwijzen naar deze bepaling van de
handleiding. Door het niet terug te sturen gaat U akkoord met bovenstaande en doet u afstand van alle rechten
op toekomstige claims en eisen TEGEN SENA zoals hierboven omschreven.

WAARSCHUWING
SENA meldt dat het gebruik van dit apparaat in het openbaar verkeer in strijd is met wetgeving. Controleer uw
lokale wetgeving en gebruiken dit apparaat alleen buiten het openbare verkeer, zoals op privégebied of
gesloten circuits. Als het gelijktijdig gebruik beide luidsprekers tijdens het berijden van een motorfiets verboden
is door lokale wetgeving, gebruik dan slechts een enkele oor speaker tijdens het rijden. SENA ontkent iedere
aansprakelijkheid indien u ervoor kiest deze waarschuwing niet te respecteren.
Gebruik van de headset met luid volume kan schadelijk zijn voor uw trommelvliezen en kan leiden tot
gehoorbeschadiging. Kies voor het juiste volume om uw oren te beschermen.
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Knop
Telefoon + Jog
Telefoon

Omschrijving

Tijd

LED

Beep

Aanzetten

1 sec

Blauw

Oplopend

Uitzetten

Kort induwen

Rood

Aflopend

Opnemen en neerleggen
telefoon

Kort induwen

Telefoon stemactivatie

Kort induwen

Gesprek transfer tijdens bellen

2 sec

Bluetooth apparaat pairing
mode

5 sec

VOX Phone setting

8 sec

1 hoge toon
Blauw en
rood om en
om
Rood
knipper

Enkele mid‐toon &
3 x hoge toon
2 x mid‐toon

Telefoonknop: Aan
Jog Dial: Uit

Jog Dial

Fabrieks reset

12 sec
Jog Dial binnen 5sec ter
confirmatie

Rood

Dubbele hoge toon

Volume aanpassing

Draaien

‐

‐

Opnemen en neerleggen
telefoon

Kort induwen

Start.stop intercomgesprek

Kort induwen

‐

‐

Play & pause muziek

1 sec

‐

2 x Mid‐toon

Track‐forward & track‐back

Induwen en draaien

‐

‐

Inkomend telefoongesprek
weigeren

2 sec

‐

‐

Intercom pairing

5 sec

Rood
knipperen

1 x Mid‐toon en
dubbel‐toon

Blauw
knipperen

2 x Mid‐toon

Jog Dial op 1 van de 2
headsets
Gesproken aanwijzingen

8 sec

Telefoonknop: Aan
Jog Dial: Uit
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