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Az RC4 távirányító kezelése 

 
 
Párosítás SENA 20S-hez 

1. Kapcsolja be a 20S-t és az RC4-et. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 20S-en a Forgó Kapcsoló (Jog Dial) gombot 12 másodpercig a konfigurációs 

menübe való belépéshez. Forgassa el a Jog Dial gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" 
("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (Phone) gombot, hogy belépjen a távvezérlő 
párosítási üzemmódba. A 20S LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz. 

3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 20S automatikusan párosítani 
fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító 
csatlakoztatva"). 

Párosítás SENA 10C-hez 

1. Kapcsolja be a 10C-t és az RC4-et. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 10C-n a Forgó Kapcsoló (Jog Dial) gombot 10 másodpercig a konfigurációs 

menübe való belépéshez. Forgassa el a Jog Dial gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" 
("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (Phone) gombot, hogy belépjen a távvezérlő 
párosítási üzemmódba. A 10C LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz. 

3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 10C automatikusan párosítani 
fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító 
csatlakoztatva"). 

Párosítás SENA 10R-hez 

1. Kapcsolja be a 10R-t és az RC4-et. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Középső gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Ezután 

nyomogassa (kattintgassa) a (+) gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő 
párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Középső gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. 
A 10R LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz. 

3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 10R automatikusan párosítani 
fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító 
csatlakoztatva"). 

Párosítás SENA 10S-hez 

4. Kapcsolja be a 10S-t és az RC4-et. 
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 10S-en a Forgó Kapcsoló (Jog Dial) gombot 10 másodpercig a konfigurációs 

menübe való belépéshez. Forgassa el a Jog Dial gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" 
("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (Phone) gombot, hogy belépjen a távvezérlő 
párosítási üzemmódba. A 10S LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz. 

6. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 10S automatikusan párosítani 
fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító 
csatlakoztatva"). 

Párosítás SENA 10U-hoz 

4. Kapcsolja be a 10U-t és az RC4-et. 
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (+) gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Ezután 

nyomogassa (kattintgassa) a (+) gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő 
párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a (-) gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A 10U 
LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz. 

6. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 10U automatikusan párosítani 
fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító 
csatlakoztatva"). 
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Művelet típusa Végrehajtandó utasítás Gomb vezérlés 

Alap műveletek 
Hangerő szabályozása 

Nyomkodja a (+) és (-) gombot a kívánt hangerő 
beállításához 

Belépés a Konfigurációs Menü-be Nyomja meg a Középső gombot 10 másodpercig 

Telefon 
kezelése 

Hívás fogadása Nyomja meg a Középső gombot 

Hívás befejezése Tartsa lenyomva a Középső gombot 2 másodpercig 

Hanggal hívás Tartsa lenyomva a Középső gombot 3 másodpercig 

Gyorstárcsázás Tartsa lenyomva a (+) gombot 3 másodpercig 

Bejövő hívás elutasítása Tartsa lenyomva a Középső gombot 2 másodpercig 

Intercom 
kezelése 

Intercom párosítás 

1. Tartsa lenyomva a Középső gombot 5 
másodpercig mindkét headset távirányítóján 

2. Majd miután belépett a párosítási menübe, nyomja 
meg a Középső gombot az egyik távirányítón 

Intercom kapcsolat indítása/befejezése Nyomja meg a Középső gombot 

Csoportos Intercom kapcsolat indítása Nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombot 

Kilépés mindenféle Intercom kapcsolatból Tartsa lenyomva a Középső gombot 1 másodpercig 

Bluetooth-os 
zene vezérlése 

Zene lejátszás indítása, leállítása Tartsa lenyomva a Középső gombot 1 másodpercig 

Zeneszámok között előre/vissza lépés Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot 1 másodpercig 

FM rádió 
kezelése 

Rádió Be/Ki kapcsolása Nyomja meg a (-) gombot 1 másodpercig 

Állomás váltás Nyomja meg a Középső gombot 1 másodpercig 

Állomás keresés felfelé vagy lefelé Kattintson kétszer a (+) vagy a (-) gombra  

Automatikus hangolás elindítása Nyomja meg a (+) gombot 1 másodpercig 

Automatikus hangolás leállítása Nyomja meg a (+) gombot 1 másodpercig 

Hangolás során megtalált állomás 
eltárolása a memóriába 

Nyomja meg a Középső gombot 

 

Az RC4 Multifunkciós gombjának típusonkénti funkciója: 

Headset 
típusa 

Funkció 
Művelet a 

Multifunkciós gombbal 

 20S 

Ambient (Külső 
környezet) mód 

Dupla kattintás  

Hangutasítás Egy kattintás  

Csoportos Intercom 
indítása 

Tartsa lenyomva 1 
másodpercig 

Tufftalk 

Ambient (Külső 
környezet) mód 

Dupla kattintás 

Csoportos Intercom 
indítása 

Tartsa lenyomva 1 
másodpercig 

Egyéb 
típusoknál 

Csoportos Intercom 
indítása 

Tartsa lenyomva 1 
másodpercig 

 

 

 

 

 

Headset 
típusa 

Funkció 
Művelet a Multifunkciós 

gombbal 

10C 

Kamera 
Bekapcsolása 

Egy kattintás 

Kamera 
Kikapcsolása 

Nyomja meg egyszerre a 
Multifunkciós és a (-) 
gombot 

Videó felvétel 
indítása/leállítása 

Tartsa lenyomva 1 
másodpercig 

Fénykép készítése Egy kattintás 

Videó Tagging 
engedélyezése 

Tartsa lenyomva 3 
másodpercig 

Videó Tagging 
indítása 

Tartsa lenyomva 1 
másodpercig 

Kilépés a Videó 
Tagging módból 

Tartsa lenyomva 3 
másodpercig 

Belépés a kamera 
konfigurációs 
menüjébe 

Tartsa lenyomva 8 
másodpercig 

Kilépés a kamera 
konfigurációs 
menüjéből 

Egy kattintás 

 


