Freedconn R1 Plus
Instrukcja Obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Model R1 Plus to interkom z możliwością nagrywania
podczas jazdy. Urządzenie posiada oddzielnie wbudowane moduły od nagrywania i interkomu
dzięki czemu możemy używać tylko pojedyńczych funkcji.
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1. Cechy produktu
Wbudowana kamera
Wbudowana kamera 120 stopni, 1080P umożliwia
nagrywanie i robienie zdjęć w dowolnym momencie

Bluetooth 5.0
Wydajna transmisja Bluetooth 5.0
zapewnia szybkość i stabilnośc.

Port USB Typ C
USB typ C to przede wszystkim szybsze ładowanie.

Łączność z radiami
Możemy przedłużyć zasięg nawet do kilku kilometrów.
Dzięki możliwości połączenia radia PMR poprzez dodatkowe złącze PTT.

Duża pojemność baterii
Wbudowana bateria o pojemności 1500mAh.

Używaj podczas ładowania

Urządzenie wyposażone jest w dwa niezależne porty. Jeden
służy do ładowania, a drugi do podłączenia słuchawek.

Klasa szczelności IP65
Poziom szczelności IP65 chroni interkom
podczas złej pogody.

Tryb konferencji
Interkom obsługuje grupę w konferencji do 6 osób. Możliwość
połączenia z serią T-Max S oraz kaskiem BM22 w trybie konferencji.

Wbudowany moduł WiFi
Łączność bezprzewodowa podczas WiFI umożliwia podstawowe ustawienia
interkomu, oraz podgląd nagrań.

Przypomnienia głosowe
Informacje głosowe o aktualnych statusach interkomu.

Wybieranie głoswe
Funkcja wybierania głosowego pozwala na używanie komend głosowych poprzez
asystenta “Hi Google” oraz “SIRI”

Połącz 2 urządzenia
Z jednym interkomem możemy połączyć, aż 2 urządzenia Bluetooth.
Mogą to być 2 Telefony lub Telefon i Nawigacja.

2. Przyciski oraz porty- wprowadzenie.

①Przycisk multifunkcyjny & Bluetooth włącz/wyłącz

②Pokrętło
③Nagrywania & kamera włącz/wyłącz
④Przycisk WiFi
⑤Antena
⑥Wskaźnik nagrywania
⑦Wskaźnik połączenia Bluetooth
⑧Slot MicroSD
⑨Port słuchawkowy
⑩Przycisk resetu
⑪Port ładowania / port do radia PMR Typ Kenwood

2.1 Obsługa I funkcje przycisku wielofunkcyjnego

1. Bluetooth włącz: Naciśnij i przytrymaj przycisk wielofunkcyjny (przez około 3s), aż usłyszysz komunikat:
“Welcome to use FreedConn product”.
2. Bluetooth wyłącz: Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (przez około 5 sekund), aż usłyszysz:
"Power Off".
3. Bluetooth parowanie: Na wyłączonym interkomie naciśnij i ptrzytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (przez około
6s), aż usłyszysz komunikat “Pairing”, wskaźnik zacznie miga szybko na czerowno i niebiesko.
4. Odbieranie połączeń: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 raz, gdy nadejdzie połączenie telefoniczne.
5. Odrzucanie połączenia: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny (przez około 2s), aż usłyszysz “Dong Dong”.
6. Przełączenie audio: Podczas trybu odbierania połączeń telefonicznych naciśnij i przytrzymaj przycisk
wielofunkcyjny “przez około 2s), aż usłyszysz “Dong”.
7. Zakończ połączenie: Podczas statusu odbierania połączenia naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 raz, aby
zakończyć.
8. Wybieranie głosowe (za pomocą asystenta głosowego telefonu): Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny
w trybie gdy jesteśmy połączeni z telefonem. Po prawidłowym uruchomieniu tej funkcji powinien zostać
uruchomiony aystent głosowy.
9. Wyczyść zapis parowania: Naciśnij i ptrzytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (przez około 8s), aż usłyszysz “Du
Du”, a czerowny wskaźnik zacznie migać 3 razy.
10. Odtwarzanie muzyki: Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 raz, aby odtwarzać / wstrzymywać muzykę podczas
połączenie Bluetooth. Jeśli interkom jest aktualnie połączony z innym interkomem naciśnij i przytrzymajprzycisk
wielofunkcyjny przez 10s, aby odtwarzać muzykę.
11. Sterowanie FM / muzyką: Funkcja radia FM jest dostepna tylko gdy aktualnie nie jesteśmy sparowani z
innym urządzeniem. Aby aktywować radio należy dwukrotnie wcisnąć przycisk wielofunkcyjny.

2.2 Funkcje pokrętła

2.2.1

Funkcje pokrętła R1

1). Regulacja głośności: Obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć
głośność. Gdy poziom głośności osiągnie maksymalny poziom, pojawi się przypomnienie głosowe „Du Du”. Obróć
pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć głośność. Gdy poziom głośności
osiągnie minimalny poziom, pojawi się przypomnienie głosowe „Du”.
(2). Przełączanie muzyki: Obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby odtworzyć
następny utwór, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odtworzyć ostatni utwór.

2.2.2

Funkcje pokrętła R1 Plus

(1) . Regulacja głośności muzyki / radio FM: bróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca i
przytrzymaj je, aż głośność wzrośnie do odpowiedniego poziomu. Gdy poziom głośności osiągnie maksymalny
poziom, pojawi się przypomnienie głosowe „Du Du”. Obróć koło przeciwnie do zadokowania do końca i
przytrzymaj koło, aż głośność spadnie do odpowiedniego poziomu. Gdy poziom głośności osiągnie minimalny
poziom, pojawi się przypomnienie głosowe „Du Du”. Nie ma możliwości płynnej zmiany głośności.
(2) . Korzystanie z radia FM: Będąc w trybie radia FB obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara 1 raz, aby odtworzyć następną stację i przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby 1 raz odtworzyć ostatnią stację.
(3) .Przełączanie muzyki: Będąc w trybie pdtwarzacza obróć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aby odtworzyć następny utwór, lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
odtworzyć ostatni utwór.
(4) . Rozmowa przez interkom / kontrola głośności : Gdy rozmawiasz przez telefon lub podczas odbierania
połączenia lub w stanie bluetooth interkomu, obrócić pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara na 1 raz, aby
zwiększyć głośność. Gdy objętość osiągnie maksymalny poziom usłyszysz komunikat „Dudu”. Obracając pokrętło
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara na 1 raz, aby zmniejszyć głośność. Gdy objętość
osiąga poziom minimalny, nie będzie „Du” przypomnieniem głos.

2.3 Funkcje przycisków

2.3.1 Funkcje nagrywania
(1) Aby włączyć funkcję rejestratora naciśnij i przytrzymaj przycisk „
” (przez około 3s), aż
usłyszysz „ding ding …”. Kliknij przycisk „ ” ponownie, aby rozpocząć nagrywanie video (usłyszysz

„Video Recording” jako potwierdzenie rozpoczęcia nagrywania). Kolejne kliknięcie zakończy
nagrywanie wideo (usłyszysz „Video Recording Stopped” jako potwierdzenie zakończenia
nagrywania). Dłuższe nagrania są automatycznie dzielone na 3 minutowe fragmenty i zapisywane
na karcie TF).
(2). Jeśli w środku nie ma karty TF, usłyszysz powiadomienie „No SD card”. Włóż kartę SD, w
przeciwnym razie nie będzie można użyć funkcji nagrywania video oraz robienia zdjęć. (Intercom
wspiera kartę SD Max 64G) (Uwaga: Nagrywanie video może się automatycznie zatrzymać, kiedy
pamięć na karcie FT zostanie zapełniona, usuń niektóre pliki i spróbuj ponownie.)
2.3.2 Funkcja aparatu
Podczas trybu zapisywania video, kliknij przycisk “
“ jeden raz aby zrobić zdjęcie.
2.3.3 Połączenie WiFi
Naciśnij i ptrzytrzymaj przycsk"
” przez 3 sekundy aż usłyszysz komunikat "WiFi turned on". Po
włączenie WiFi w interkomie należy wejśc w ustawienia sieci WiFi w telefonie I znaleźć punkt
dostępowy o nazwie “Freedconn”. Należy sięz nim połączyć wpisując hasło “12345678” Uwaga,
przed połączeniem WiFi tryb nagrywania musi być włączony.

3. Działanie i funkcje
3.1 Jak oglądać filmy i zdjęcia na smartfonie?

1. Pobierz aplikację ze sklepu Play lub App Store o nazwie “GoPlus Cam”. Kod QR do bezpośredniego pobrania
aplikacji znajduje się poniżej. Jeśli nie może zeskanowackodu, pobierz aplikację “Czytnik kodów QR”
2. Naciśnij I ptrzytrzymaj przycisk "
" (przez 3 sekundy) aż usłyszysz "WiFi turned on”.
3. Aktuwuj funkcje WiFi w telefonie I wybierz punkt dostępowy o nazwie “Freedconn”. Jeśli prosi o hasło to
należy wpisać “12345678” I potwierdzić.
4. Otwórz aplikację "GoPlus Cam” w telefonie.

3.2 Ustawienia czasu nagrywania.

❶1. Otwórz aplikację “Goplus Cam” Pamiętaj aby uprzednio połączyć się przez WiFi.
2. Kliknij na ikonkę telefonu.
3. Po prawidłowym połączeniu powinno się wyświetlićmenu główne interkomu. W prawym górnym rogu ekranu
znajdziemy ustawienia.

3.3 Jak połączyć R1 Plus z telefonem / nawigacją

(1) Przed pierwszym sparowaniem wyłącz tryb nagrywania. Na wyłączonym interkomie wciśniji I ptrzytrzymaj
przycisk wielofunkcyjny przez 8 sekund. Wskaźnik LED powinien zacząć migać naprzemiennie na czerwono I
niebiesko. Oznacza to iż urządzenie jest w trybie parowania.
(2) Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie.
(3) Kliknij w wyszukiwanie i znajdź na liście urządzenie “R1 plus”. Po poyślnym podłączeniu usłyszysz komunikat
“Connected”. Wskaźnik LED będzie migać na niebieski kolor. Od teraz po włączeniu interkomu telefon powinien
łączyć się automatycznie.

3.4 Jak połączyć R1 plus do interkomu pomiędzy 2 osobami.

(1) Przed pierwszym sparowaniem wyłącz tryb nagrywania. Na wyłączonych interkomach wciśniji I ptrzytrzymaj
przycisk wielofunkcyjny przez 8 sekund. Wskaźnik LED powinien zacząć migać naprzemiennie na czerwono I
niebiesko. Oznacza to iż urządzenie jest w trybie parowania.
(2) Gdy diody pulsują należy kliknąć klawisz wielofunkcyjny 1 raz w każdym z nich.
(3) Po pomyślnym sparowaniuusłyszymy komunikat “Connected”.

3.5 Jak ustawić R1 w tryb konferencji.

(1). In the “On” status, press and hold the Multi-function button of A and F for
about 11s. (You will hear “Power Off" voice reminder and then press and hold
for another 3s.)
(2) .Refer to the pairing method between two persons to finish the pairing from
A and F.
①After paired A and B，turn off B.
②After paired B and C，turn off C.
③After paired C and D, turn off D.
④After paired D and E, turn off E.
⑤After paired E and F, please operate as the following instructions.(This time
all the devices are turned on.)
(3) .Connect A,B,C,D,E,F in the order of tandem.
①Click the Multi -function button of D for 1 time to connect with E，there
will be “Connected" voice reminder.
②Click the Multi-function button of C for 1 time to connect with D, there
will be “Connected" voice reminder.
③Click the Multi- function button of B for 1 time to connect with C, there
will be “Connected" voice reminder.
④Click the Multi-function button of A for 1 time to connect with B, there
will be “Connected" voice reminder.

3.6 Połączenie R1 z Walkie Talkie.
(1) . Połącz R1 z przewodem sterującym PTT w radiu.
(2) . Przywiąż rzep z taśmą na kierownicy motocykla.
(3) . Umieć radio w odpowiednim miejscu, aby można było korzystać z walkie-talkie podczas jazdy.

.

4. Mocowanie / deinstalacja interkomu.
4.1 Jak zamocować interkom

4.2 Jak wymontować interkom

4.3 Zawartość opakowania

4.4 Specyfikacja
Frequency: 2.4GHz
Weight: 77 grams
Size: 98mm (L)x58mm (W)x30mm (H)
Competible Power adapter: DC 5V/1A
Lens:1080P
Phone Talking:30 hours
Video recoring: 4.5 hours
Charging time: about 2 hours
Standby time: 12 days
Music time:48hours
Battery capacity: 1500rnAh(There will ‘Battery Low DVR Power Off” voice reminder when the battery is low, and
there will be “du du” reminder in every 60s. This time the Video recording/Photo function can not be used. And
when the battery is too low, the bluetooth will turn off automatically. Indicator will stay in Red color during the
Charging status.)

