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Sena +Mesh 

Rychlý návod k použití 
 

 
Adaptér pro převod Bluetooth interkomu  

na síťový (mesh) interkom 

Jezděte ve spojení 
 

Funkce +Mesh Sena Mesh interkomové technologie 

umožňuje vaší skupině hladce komunikovat, i když se 

jezdec dostane z dosahu. Spárujte vaší náhlavní 

soupravu nebo helmu od společnosti Sena s +Mesh pro 

započetí komunikace s ostatními jezdci s použitím Mesh 

interkomu. S vestavěným Bluetooth® a technologií HD 

Intercom™  se nikdy nebudete cítit osamoceni. 

 

 Mesh Intercom™ 

 800 m* 

 

 

 

 Bluetooth® 4.1 

 

* V otevřeném terénu 

 

Začněte 
 

1. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi 

firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, 

vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat 

produkt viz. webové stránky sena.com. 

2. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na 

sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a 

Instagram pro získávání aktuálních informacích o 

produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících 

se produktů Sena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O +Mesh 

Detaily produktu 
 

 

 

    Anténa mesh interkomu 

 

 

 

 

Multifunkční 

tlačítko 

       Port napájení & aktualizace 

LED indikátor      firmware 

 

Obsah balení 
 

Hlavní jednotka 

 
Anténa mesh interkomu 

 
Montážní sada na řídítka 

 
Montážní podložka 

 
USB napájecí & datový kabel 

 
 

Instalace +Mesh 

 

Nainstalujte +Mesh na motocykl, aby anténa nebyla 

blokovaná lidským tělem. 

Pokud lidské tělo blokuje anténu, síla signálu mesh 

interkomu je zeslabena. 

 

Instalace na řídítka 

 

1. Umístěte montážní sadu na řídítko, obtočte kolem 

gumovou pásku a zahákněte jí za háček. 

2. Připevněte montážní sadu na zadní stranu hlavní 

jednotky do vodítek, až uslyšíte cvaknutí. 

 

Umítění montážní podložky 

 

1. Najděte správné místo na těle motocyklu, pečlivě ho 

očistěte vlhkou utěrkou a osušte. 

2. Sejměte kryt lepící pásky montážní podložky a 

přilepte jí na tělo motocyklu. 

3. Připevněte montážní podložku na zadní stranu hlavní 

jednotky do vodítek, až uslyšíte cvaknutí. 
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Poznámka: 

Ujistěte se, že hlavní jednotka je k motocyklu pevně 

připojená. Maximální pevnosti je dosaženo po 24 

hodinách. 

 

Základní ovládání 

Zapnutí a vypnutí napájení 

 

Pro zapnutí +Mesh stiskněte a podržte multifunkční 

tlačítko na 1 s. 

Pro vypnutí +Mesh stiskněte a podržte multifunkční 

tlačítko na 1 s. 

 

Nabíjení 

 

+Mesh lze nabíjet použitím běžných metod přes dodaný 

USB napájecí & datový kabel. Během nabíjení svítí LED 

indikátor červeně a při plném nabití se rozsvítí modře. 

Podle metody nabíjení je náhlavní souprava plně nabita 

za cca 2 hodiny. 

 

Poznámka: 

+Mesh je kompatibilní pouze s 5 V vstupem USB 

nabíjecího zařízení. 

 

Kontrola úrovně baterie 

 

Když je +Mesh zapnut, červený LED indikátor rychle bliká 

pro indikaci úrovně baterie. 

 

4 bliknutí = Vysoká, 70 – 100% 

3 bliknutí = Střední, 30 – 70% 

2 bliknutí = Nízká, 0 – 30% 

 

Stáhnutí softwaru Sena 
 

Můžete aktualizovat firmware náhlavní sady a 

konfigurovat její nastavení přímo z počítače PC nebo 

Apple. 

Pro stažení Sena Device Manager navštivte stránky 

sena.com. 

 

Mesh interkom 

Co je mesh interkom 
 

Mesh interkom je adaptivní a autonomní interkomová 

technologie, vyvinutá společností Sena, která obsahuje 

samo-organizovanou, samo-obnovovanou, samo-

optimalizovanou a multi-bodovou skupinovou 

komunikaci. Mesh interkom umožňuje jezdcům být ve 

spojení a komunikovat s blízkými uživateli bez potřeby 

párovat vzájemně jejich náhlavní soupravy. 

 

 

 

 

Můžete se spojit s virtuálně neomezeným počtem 

blízkých náhlavních souprav v okruhu 800 m. V této 

skupině může 6 uživatelů mluvit současně pro 

optimalizovanou, otevřenou skupinovou interkomovou 

konverzaci. Uživatelé se mohou vzájemně volně spojit. 

Náhlavní souprava neuloží informace o spojení z žádné 

náhlavní soupravy, který je připojena pro budoucí 

otevřenou skupinovou interkomovou konverzaci. 

 

Použití mesh 
 

Před použitím mesh interkomu musíte poprvé spárovat 

kompatibilní náhlavní sadu nebo helmu Sena.  Operace 

Bluetooth spárování je vyžadována pouze jednou pro 

každou náhlavní sadu nebo helmu Sena. +Mesh zůstane 

spárovaný s náhlavní sadou nebo helmou a automaticky 

se připojí ke spárované náhlavní sadě nebo helmě 

znovu, když se objeví v dosahu. 

 

Bluetooth spárování s náhlavní sadou nebo helmou 

Sena 

 

1. Zapněte +Mesh a náhlavní soupravu, kterou chcete 

spárovat. 

2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na +Mesh na  

5 sekund, dokud červený LED indikátor na +Mesh 

nezačne rychle blikat. Na náhlavní soupravě přejděte 

do režimu spárování Bluetooth interkomu (viz. návod 

k použití náhlavní soupravy). Pro spárování nemusíte 

tisknout žádné tlačítko. 

3. Když LED indikátor bliká zeleně, spárování je 

dokončeno. Z odpovídající připojené náhlavní 

soupravy uslyšíte „Mesh Intercom On“. 

 

Zapnutí a vypnutí mesh interkomu 

 

1. Pro spuštění mesh interkomu stiskněte multifunkční 

tlačítko. LED indikátor bliká zeleně a z připojené 

odpovídající náhlavní soupravy uslyšíte „Mesh 

Intercom On“. 

2. Pro ukončení mesh interkomu stiskněte multifunkční 

tlačítko. Z připojené odpovídající náhlavní soupravy 

uslyšíte „Mesh Intercom Off“. 

 

Poznámka: 

• +Mesh podporuje pro spárování pouze jednu 

náhlavní soupravu nebo helmu. 

• Pokud má připojená náhlavní souprava nebo helma 

aktivovaný HD Intercom, náhlavní souprava 

podporuje komunikaci s HD kvalitou zvuku. 

• Pokud je povolený Audio Multitasking, náhlavní 

souprava nebo helma komunikuje v režim 

normálního interkomu. 

• Pokud se náhlavní souprava nebo helma, která je 

připojená k +Mesh, připojí k jiné náhlavní soupravě 

nebo helmě přes Bluetooth interkom, hlasové zprávy 

z +Mesh jsou slyšet ve všech připojených náhlavních 

soupravách. 

• Pokud má náhlavní souprava nebo helma povolený 

Audio Multitasking nebo zakázaný HD Intercom, 

kvalita mesh interkomu bude zhoršená. 
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• Také můžete spustit nebo ukončit mesh interkom 

s použitím náhlavní soupravy nebo helmy, ale 

hlasovou zprávu „Mesh Intercom On“ a „Mesh 

Intercom Off“ pak neuslyšíte. 

 

Opakované připojení mesh interkomu 

 

Pokud se Bluetooth spojení mezi +Mesh a náhlavní 

soupravou přeruší, stiskněte multifunkční tlačítko pro 

opakované spojení dvou zařízení. 

 

Odstraňování závad 

Aktualizace firmware 
 

+Mesh podporuje aktualizaci firmware. Aktualizaci 

firmware můžete provést pomocí Sena Device Manager. 

Pro stažení posledních aktualizací softwaru navštivte 

webové stránky sena.com. 

 

 

Chybový reset 

 

Když +Mesh nepracuje správně nebo je z nějakého 

důvodu v chybovém stavu, můžete ho resetovat 

stisknutím tlačítka Reset v otvoru na zadní straně hlavní 

jednotky. 

 

 
 

 

Tovární reset 
 

Pokud chcete obnovit +Mesh do výchozího továrního 

nastavení, použijte tovární reset. Stiskněte a podržte 

multifunkční tlačítko 11 sekund, dokud LED indikátor 

nebliká bíle. +Mesh automaticky obnoví výchozí tovární 

nastavení a vypne se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlá reference 
 

Typ Operace Tlačítko 

Základní 
funkce 

Zapnutí/vypnutí 
napájení 

Stiskněte a podržte 
multifunkční tlačítko na 1 s 

Interkom Spárování 
interkomu 

Stiskněte a podržte 
multifunkční tlačítko na 5 s 

Mesh 
interkom 

Zapnutí/vypnutí 
mesh interkomu 

Stiskněte multifunkční 
tlačítko 

Tovární reset Stiskněte a podržte 
multifunkční tlačítko na 11 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovozce: 
ACI – Auto Components  
International, s.r.o. 
Podnikatelská 549,  
190 11 Praha 9 
Tel: (+420) 274 021 111 
www.aci.cz 
 

Poznámka: 

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz 


