
Scala Rider SmartPack 

Intercom functies: 

Dual-technology intercom: Dual DMC™ (Dynamic Meshwork Communication) en Bluetooth® 
intercom. 
 
DMC intercomstand:  

 Voor kleine groepen motorrijders over een dynamisch zichzelf  
aanpassend netwerk met een bereik tot 5 km. 

 Naadloze groepscommunicatie – elke motorrijder maakt onafhankelijk contact. 
 
Bluetooth intercom: 

 “1+8” - toggelen tussen 8 extra gesprekspartners 

 Groepsgesprek - tussen 2, 3 of 4 motorrijders via “kanaal “A” en “kanaal B” met een 
maximaal bereik tot 1.6 km. 

 Click-to-Link® - voor een spontane verbinding met anderen in de buurt die de CTL- 
mogelijkheid hebben. 

 
 Cardo Gateway: Maakt het mogelijk om te communiceren met een ander merk 

intercomsysteem. 
 
 
Bel functie: 

 Spraakgestuurd opbellen. 

 Intercom-naar-telefoon: Intercomgesprek schakelt automatisch over naar een 
telefoongesprek zodra de maximale afstand bereikt is tussen twee gesprekpartners. 

 Conference Mode (rijder en passagier met beller aan andere kant van de lijn). 

 Geïntegreerde FM radio met RDS. Dankzij de RDS functie wordt altijd het sterkste 
radiosignaal automatisch opgepikt, zelfs op hoge snelheden. Tot 6 radiostations naar 
wens opslaan in het geheugen. 

 

Spraakbesturing:  

 Met de spraakbesturing kunt u met louter uw stem bepaalde acties uitvoeren. Met 
zijn geavanceerde spraakherkenning kunt u de Smartpack volledig handsfree 
bedienen. 

 U kunt uw scala rider Smartpack eenvoudig bedienen en aanpassen aan uw wensen 
d.m.v. het cilinderwiel, dat toegang geeft tot de verschillende ingebouwde menu’s 
en waarmee u binnen de menu’s keuzes kunt maken.  

 Meertalige spraakbesturing en gesproken statusaankondigingen. 

 Met de Cardo SmartSet App kunt u de volgende wijzigingen doorvoeren:  
o Intercomkoppelingen toevoegen/weghalenopbellen via de intercom of 

mobiel. 
o afspelen van uw muziek beheren. 
o vinden/veranderen van radiostations. 
o het geluidsniveau van elke audiobron instellen. 

 Met de Cardo Community kunt u de nieuwste softwareverbeteringen downloaden 
en zo nieuwe mogelijkheden verkrijgen en u kunt de scala rider Smartpack volledig 
naar eigen wens instellen. 

 

 

 

  



Techniek:  

 Spraakbesturing voor het veilig en handsfree bedienen van de belangrijkste functies. 

 AGC- en VOX-technologie om automatisch het speakervolume en de gevoeligheid 
van de microfoon aan te passen aan het omgevingslawaai en de rijsnelheid 
(instelbaar; gepatenteerd). 

 Gesproken statusaankondigingen (in meerdere talen). 

 Geluidssterkte per functie: de geluidssterkte wordt ingesteld en bewaard op  
verschillende sterkten voor elk van de audiobronnen. 

 

Design: 

 U kunt uw scala rider SmartPack eenvoudig bedienen en aanpassen aan uw wensen 
d.m.v. het cilinderwiel, dat toegang geeft tot de verschillende ingebouwde menu’s 
en waarmee u binnen de menu’s keuzes kunt maken. Ook met winterhandschoenen 
is de SmartPack eenvoudig te bedienen. 

 Vervangbare hybride- en draadmicrofoon. 

 Zeer zuiver geluid dankzij de HD, vervangbare speakers met 3.5mm jack. 

 Water- en stofdicht.  
 

Verbinding mogelijk met GSM/GPS en MP3. 

1. Gepatenteerd. 
2. Onder zware terreinomstandigheden (dichte bossen, bebouwing of veel verkeer) is 

het intercombereik beperkt. Als de omstandigheden zich verbeteren neemt ook het 
bereik weer toe. 

3. Minimale vereisten: Windows XP/Mac OS X 10.7 


