
Deze snelle gids is niet een vervanging voor de handleiding en 
behandelt slechts een beperkt overzicht van de mogelijkheden 

en functies van uw scala rider Q1. Deze gids maakt het makkelijk om 
onderweg, als u de handleiding niet bij u heeft, een bepaalde functie of 
opdracht van uw Q1 op te zoeken.
U kunt deze snelle gids printen en opvouwen zodat u hem onderweg 
makkelijk kunt raadplegen of u kunt hem bliksemsnel bekijken op uw 
smartphone.

Intercom 
(“IC”) muziek / mobiele- 

telefoonknop (“MM”)

luider / 
vooruitspoelen 
(“V+”)

zachter / terugspoelen 
(“V-”)

1  | ALGEMENE FUNCTIES

Inschakelen/ 
Uitschakelen

Druk 2 seconden op “IC”
•  Inschakelen: 3 BLAUWE flitsjes + 

opklimmend geluid 
•  Uitschakelen: 3 RODE flitsjes + afdalend 

geluid

Geluidssterkte Tik op “V+” of “V-” om de geluidssterkte van 
de audiobron waar u nu naar luistert aan te 
passen en vast te leggen

Uitschakelen van de 
speakers (mute)

Tik tegelijkertijd op “V+” en “V-”

Controleren 
batterijniveau

Tijdens stand-by drukt u 2 seconden op “V+”

• BLAUW = vol
• PAARS = halfvol
• ROOD = bijna leeg

Spraakgestuurde menu In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden 
op “MM” en “IC” en volgt u verder de 
audio-instructies

VOX in-/uitschakelen
(alleen voor intercom 
gesprekken)

In stand-by drukt u tegelijkertijd 2 seconden 
op “V+” en “V-”
• aanzetten: een blauw flitsje van 2 seconden
• uitzetten: een rood flitsje van 2 seconden

Click-to-Link (CTL)  
aan-/uitzetten
(staat standaard op: aan)

Via het spraakgestuurde menu of via de 
Cardo Community

Gesproken 
statusmeldingen aan-/
uitzetten 
(staat standaard op: aan)

Via het spraakgestuurde menu of via de 
Cardo Community

2  | HET SPRAAKGESTUURDE MENU

Ga naar het menu In stand-by drukt u tegelijkertijd 5 seconden 
op “MM” en “IC” en volgt u verder de 
audio-instructies

Verlaat het menu Druk 2 seconden op “MM”

3  | LED INDICATIE STATUS

Geen de scala rider G9 staat UIT

Elke 3 seconden  
1 BLAUW flitsje

in stand-by
geen ontvangst van audiobronnen

Elke 3 seconden  
2 BLAUWE flitsjes

in gebruik – er wordt een gesprek gevoerd / 
muziek of een andere audiobron staat AAN

Elke 3 seconden  
1 ROOD flitsje

in stand-by – de batterij raakt leeg

Elke 3 seconden  
2 RODE flitsjes

in gebruik – de batterij raakt leeg

Ononderbroken ROOD de batterij wordt opgeladen

4  | TELEFOON

De telefoon aannemen Tik op “MM” of zeg hardop een willekeurig 
word om met VOX op te nemen 

Een gesprek weigeren Zeg 15 seconden niets of druk 
2 seconden op “MM” of “IC”

Een gesprek beëindigen Tik op “MM”

Spraakgestuurd opbellen* Tik tegelijkertijd op “MM” en “IC” en volg 
de opdrachten van uw telefoon

Opnieuw bellen (redial)* Druk 2 seconden tegelijkertijd op “MM” 
en “IC”

Snelkeuze Tik 3 keer op “MM”

Geef op welke uw telefoon 
van eerste keus is

Tijdens een telefoongesprek drukt u 
5 seconden op “V+”

Het toggelen om een 
andere de telefoon van 
eerste keus te maken

Druk in stand-by 5 seconden op “MM”

* Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

5  | MUZIEK VIA A2DP EN FM-RADIO 

Afspelen In stand-by, tik op “MM”

Radio aanzetten In stand-by tikt u twee keer op “MM”

Pauze/stop Druk 2 seconden op “MM”

Volgende muziekstuk / 
voorkeuzezender Tik op “MM”

Vorige muziekstuk  / 
voorkeuzezender* Tik twee keer op “MM”

MUZIEK LUISTEREN (via alleen de A2DP)

[DE ZENDER]  
Starten/Stoppen met 
naar uw muziek te laten 
luisteren: 

Tijdens het afspelen van A2DP-muziek, 
druk 2 seconden op “V+” of “V-”

[DE ONTVANGER] Stoppen 
met naar de muziek van uw 
partner te luisteren: 

Druk 2 seconden op “V+” of “V-”

* Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

6   |   AFSTEMMEN MET MOBIELE TELEFOON, GPS 
OF MP3

Afstemmen Bluetooth-
kanaal 1 Druk in stand-by 5 seconden op “V+”

Afstemmen Bluetooth-
kanaal 2 Druk in stand-by 5 seconden op “V-”

communication in motion®

Q1 / Q1 TeamSet™



7  | INTERCOM

Let op: TeamSet apparaten zijn al in de fabriek op elkaar afgestemd!

Afstemmen

De Q1 geeft u full-duplex rijder-passagier communicatie.
In stand-by drukt u 5 seconden op “IC” op beide toestellen tot de 
LED’s beginnen te knipperen snel. Na een paar seconden zal de LED 
rood gedurende 2 seconden, wat aangeeft dat hij is afgestemd en klaar 
voor gebruik.

Bellen via de intercom

opbellen Tik op de “IC”-knop of zeg hardop een 
willekeurig word in de microfoon om de 
VOX-gebruik

ophangen Tik op de “IC”-knop 

8  | CLICK TO LINK®-INTERCOMFUNCTIE (“CTL”) 

Oproep uitzenden
(het zoeken kan tot 
10 seconden duren)

Druk 2 seconden op “MM”

Gesprek beëindigen/ 
CTL-oproep afwijzen

Tik op “IC”

Gesprek aannemen Als u de CTL-beltoon hoort:
Tik op “IC” of zeg een willekeurig woord luid 
om aan te nemen met de VOX

Oproep afwijzen Als u een CTL-beltoon hoort:
Zeg niets tot de beltoon stopt of druk 
2 seconden op “IC”

CTL in-/uitschakelen
(Staat standaard op IN)

Via het spraakgestuurde menu of via de 
Cardo Community

9  | INSTELLEN VAN DE RADIO

Zoeken en 
vastleggen

Selecteer de voorkeuzetoets door op “MM”  te tikken
Druk 2 seconden op “V+” of “V-” 
Tik binnen 20 seconden op “MM” om het vast te 
leggen als de huidige voorkeur

Scannen en 
vastleggen

Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op “V+”
Om het scannen te onderbreken, tikt u op “V+” of “V-”
Tik binnen 20 seconden op “MM” om het vast te 
leggen als de huidige voorkeur

Automatisch 
instellen van 
de 6 tijdelijke 
radiostations

Terwijl de radio AAN staat, drukt u 5 seconden op “V-”

RDS AAN/UIT 
(staat standaard 
op: UIT)

Terwijl de radio AAN staat, drukt u 2 seconden 
tegelijkertijd op “V+” en “V-”. 
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10  | CARDO COMMUNITY® PLATFORM

Bezoek http://community.cardosystems.com voor de 
volgende mogelijkheden: 

•  registreer uw apparaat voor garantie en technische 
ondersteuning

• downloaden en installeren van de laatste software-upgrades

•  de instellingen veranderen naar uw eigen voorkeur

11  | PROBLEMEN OPLOSSEN

Uw scala rider 
reageert niet

Begin van voren af aan door opnieuw op te 
starten. U zet de scala rider uit en daarna 
weer aan door twee seconden op “IC” te 
drukken

Anders afstemmen
(dit wist alle 
afstemmingen met 
andere apparaten)

1.  Tijdens stand-by drukt u 5 seconden op “V+” 
tot de led ROOD/BLAUW knippert.

2.  Dan drukt u 2 seconden op “MM” tot de 
scala rider 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

De inhoud van deze gebruikersgids, inclusief alle tekst, illustratiens 
en tekeningen zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Cardo 
Systems, Inc. (het “Bedrijf”) en worden beschermd door de wetten op 
het auteursrecht. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, vertaling 
of verspreiding zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming door 
het Bedrijf zijn volstrekt verboden. Alle rechten die hier niet met name 
genoemd worden zijn ook voorbehouden.
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