SVENSK MANUAL
FÖR
MIDLAND
INTERCOM SYSTEM
MODELLERNA

BTNEXT PRO – BTX2 PRO S

Index
Egenskaper ................................................................... ..................................................................... 2
Tekniska specifikationer för Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S ..................................................... 2
Laddning av batterier ......................................................................................................................... 3
Enhets- och fixerings beskrivning ....................................................................................................... 3
Slå PÅ och AV din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S ...................................................................... 6
Hur man kopplar två Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheter ................................................... 7
Inställning av AGC-systemet ................................................................................................................ 8
Konferensläge med en Bluetooth-enhet på "VOL-" ............................................................................. 9
Talk 2 All - Universal Intercom med olika märkeenhet. ..................................................................... 11
Kompatibilitet med Midland BT-linjenheter. ..................................................................................... 12
Para Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till Bluetooth-enheter ...................................................... 12
Så här kopplar du Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en telefon ................................................13
Parkoppling med GPS.......................................................................................................................... 15
Hur lyssnar man på FM-radion ........................................................................................................... 15
Trådad ljudingång ............................................................................................................................... 16
Stopp ljus ............................................................................................................................................ 17
Inställningar och specialkonfigurationer............................................................................................. 17
Garanti ................................................................................................................................................ 19
CE-certifieringsbevis och säkerhetsgodkännande .............................................................................. 19

1

MIDLAND BTNEXT PRO & BTX2 PRO S
Dubbelkärnans interkom system
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S är en intercom systemlösning med Dual Bluetooth Core för
konferenskommunikation och verkligt bakgrunds stero ljud. Designen är mycket slank och aerodynamisk, alla
huvudfunktioner är lätta att hantera tack vare de tre stora knapparna på framsidan av enheten. Midland BTNEXT PRO &
BTX2 PRO S är fastsatt på hjälmen med hjälp av limplatta eller skruvfästet. Tack vare ljud kitet med ultralätta högtalare
kan du njuta av högkvalitativ stereomusik under körning.
Huvudfunktioner
> Dual Bluetooth-kärnsystem.
> Intercom "ett till ett" upp till 1 mil (1,6 Km) avstånd.
> Konferens upp till 8 personer (4 par)
> Anslut upp till 6 personer för "en till en" intercom kommunikation
> Frekvens 2.4GHz - Max effekt 100 mW
> Universal Intercom Talk2All funktioner för att ansluta andra märke intercom> FM Radio Stereo med RDS
> Music Share (Förare och passagerare)
> Anslut din telefon för att ta emot och ringa upp samtal och lyssna på stereomusik
> Stöd för 2 telefoner> Anslut din GPS för talgataindikationer
> Anslutning för PMR466-radio med intern eller extern Bluetooth
> AUX-kabelanslutning för MP3-spelare (tillvalskabel)
> Inställning och firmwareuppdatering via USB-anslutning till en dator PC eller MAC
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S finns i två versioner:
> Single Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S Intercom-kit med endast en enhet
> Twin Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S Intercom-kit med två enheter
Beroende på den inköpta modellen innehåller förpackningen följande delar:
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S singel
> 1 BTNEXT PRO & BTX2 PRO S kommunikationsenhet
> 1 Inbyggnadsmonteringssats med två stereohögtalare
> 1 mikrofon med bom och 1 trådbunden mikrofon
> 1 lim platta för att fixera enheten på hjälmen
> 1 platta med skruvfäste för att fixera enheten på hjälmen
> 1 mikro USB väggmonterad strömförsörjning
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S Twin
> 2 BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-kommunikationsenheter
> 2 Inbyggnadsmonteringssats med två stereohögtalare
> 2 mikrofoner med bom och 2 trådbundna mikrofoner
> 2 lim plattor för att fixera enheten på hjälmen
> 2 plattor med skruvfäste för att fixera enheterna på hjälmarna
> 1 mikro USB väggmonterad strömförsörjning med dubbelplugg
De enheter som ingår i TWIN-kit är redan parade på mittknappen och kan därför kan användas direkt i intercom-läge.
Tekniska specifikationer för Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S Allmänt:
> Bluetooth ver. 4.2 Stereo (Handsfree / A2DP / AVRCP-protokoll
)> Dubbel Bluetooth-kärna för verklig stereo bakgrund
> AGC-systemet styr automatiskt volymen i förhållande till bakgrundsbruset
> Voice (VOX) eller manuell kommunikationsaktivering
> Manuell kontroll för att aktivera: telefon, intercom, FM Radio och trådansluten Mp3 spelare
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> Helt vattentät
> Lithiumbatteri med minst 20 timmars samtalstid
> Laddningstid: ca. 2 timmar Bluetooth-anslutningar: Med samma enhet för Förare till Passagerare eller Bike-to-Bike
Intercom-läget, upp till ett maximalt avstånd på 1,6 km utan hinder och störningar (ryttarna måste alltid vara i sikte).
Bluetooth-enheter:
> Mobiltelefon med MP3-spelare Stereo (A2DP-protokoll) och GPS-navigator
> PMR446-transceivers (med inbyggd eller extern Bluetooth-anslutning) för grupp hoj till hoj.
Trådanslutningar:
> För stereoljudingång som iPod / MP3-spelare (som tillval)
Anmärkning: Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S är konstruerad för att motstå regn och vatten. Men kom ihåg, att alltid
ha gummikåpan som skyddar laddningsuttagen helt stängd.

Ladda batterier
Obs! Kontrollera att enheten är fulladdat före användning. Tillåt minst 3 timmar för en full laddning innan du
använder enheten för första gången.
Ladda enheten genom att placera väggladdaren i ladduttaget (lyft gummiluckan för att sätta i kontakten). Den röda
lysdioden på enheten börjar blinka när laddningen börjar. Låt headsetet laddas tills enheten slutar blinka och den blå
lysdioden slås på. När laddningen är klar blå lysdiod tänd, koppla ur headsetet från laddaren. Normalt tar det efter första
gången 2 timmar för en full laddning.
Obs! Varje gång micro-USB-laddningspluggen sätts i, stängs enheten automatiskt av. För att kunna använda enheten
medans den laddadar, slår du på enheten med den USB-kontakten redan i pluggad.

Enhet och fixeringssystem beskrivning
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S beskrivning
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S har fem knappar på framsidan; De viktigaste tre stora knapparna är multifunktionsknappar:
framåt (till vänster), mittenknappen och bakåt (till höger), de två kvadrerade knapparna är volym + och volym -.

Beskrivning av de trådbundna anslutningarna
På undersidan av enheten hittar du laddar ingången som kan laddas med en vanlig mikroUSB-strömförsörjning. Samma
mikro USB-kontakt kan användas för att ansluta en ljudkälla, som en stereo iPod / MP3 spelare;
Obs! Du behöver en AUX-kabel som inte ingår i förpackningen.

Beskrivning av ljudpaketet
Ljudsystemet innehåller två tunna stereohögtalare och två utbytbara mikrofoner, som båda levereras med konsol och
kabelanslutning. Mini-kontakten på mikrofonen gör att du kan välja den mikrofon som bäst passar hjälmen du använder.
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Fästa stereohögtalarna
De två stereohögtalarna har en kardborreband som klarar av att fästa i hjälmen. Se upp för att inte hålla volymen för
hög, du måste alltid kunna lyssna på trafikljudet.

Fästa av mikrofonen
Boommikrofon
Placera sektionen med kardborrebandet mellan vadderingen och det styva locket på hjälmen så att mikrofonen är
korrekt placerad framför munnen och att den vita symbolen står inför munnen. Denna typ av mikrofon är lämplig för
öppna och bakre hjälmar.

Trådad mikrofon
Placera mikrofonen inuti hjälmen framför munnen med hjälp av kardborrebandet. Denna typ av mikrofon passar bättre
för Full Faced-hjälmar. Mini-kontakten på mikrofonen kan du välja den mikrofon som bäst passar hjälmen du har.

Beskrivning av inbyggnadsmonteringssatsen
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S kan sättas fast på hjälmen och montera inbyggnadsmonteringssetet på två olika
sätt: Genom att antingen använda limplattan eller skruvplattan. Med dessa metoder kan du "fixera" BTNEXT PRO &
BTX2 PRO S-enheten på din hjälm och ta bort den när som helst för att ladda eller lagra den.
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Limplattan
Den bifogade limplatta sitter redan på slidskenan.

Rengör applikationsområdet på hjälmytan, ta av den bi-klibbiga filmen och placera fixeringsplattan på hjälmens vänstra
sida genom att hålla kontakten med ytan i några sekunder.

Kläm fäste
Steg 1. Ta bort den limplatta från glidfästet med hjälp av insexnyckeln som också medföljer i lådan.

Steg 2. Dra åt fästplattan på glidfästet med de två medföljande skruvarna.

Steg 3.Dra sedan åt de två skruvarna för att fixera klämman ordentligt på vänster sida av hjälmen.
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Om det behövs kan du även använda gummiplattan för att få mer grepp på skruvklämman. Använd bara de två korta
skruvarna för att fixera gummiplattan på inlägget och dra åt skruvplattan igen.

Montera och ta bort din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S kan enkelt monteras på hjälmen genom att skjuta den nedåt på glidfästet. BTNEXT PRO &
BTX2 PRO S hålls på plats tack vare fästklämman på övre delen (A). För att ta bort BTNEXT PRO & BTX2 PRO S, tryck helt
enkelt på fästklämman och dra enheten uppåt.

Slå på och stänga av din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S
Slå på enheten: Håll knappen "Meny" intryckt i ca 3 sekunder tills den blå indikatorn lyser. Stäng av enheten: Tryck och
håll in båda knapparna "Meny" och "Pil Bakåt" i ungefär 3 sekunder tills den röda indikatorn blinkar 3 gånger, vilket
minskar risken att du kan stänga av enheten av misstag (speciellt när du bär handskar).
Här kommer ett exempel på knapparnas huvudfunktioner baserat på i vilken meny du befinner dig i.
Läge
Pil Framåt
Meny knappen
Pil Bakåt
Intercom

Öppna / stäng intercom till
första föraren

Telefon

När Telefonen inlaggd på "Vol +"
knappen. Återuppringa sista
nummer / acceptera eller avvisa
inkommande samtal på "Vol +"

Öppna / stäng intercom till den
andra föraren

Öppna / stäng intercom till den terdje
föraren
När Telefonen inlaggd på "Vol -"
knappen. Återuppringa sista nummer /
acceptera eller avvisa inkommande
samtal på "Vol -"

Telefon (när musik
Nästa låt
spelas upp)

Spela / Stoppa

Föregånde låt

FM-Radio

Spela / Stoppa

Skanna bakåt

Skanna framåt

Operativ "mode"
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S kan fungera i tre huvud "lägen": Intercom, Telefon och FM Radio.
De 3 multifunktionsknapparna har olika funktioner beroende på vilket läge enheten är i.
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> I "Intercom mode" låter de tre knapparna hantera intercom-kommunikationen mellan förare och passagerare eller
cykel till cykel.
> I "Telefonläge" kan du hantera din Bluetooth-mobil för att placera / svara på ett telefonsamtal eller lyssna på musik
eller GPS-app. meddelande (i stereoläge). Använd din telefon på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
> I "FM-radioläge" kan du lyssna på din favoritradiostation i stereo, söka efter en specifik radiostation och spara den (6
minnesplatser finns tillgängliga).
Du kan växla från ett läge till ett annat, helt enkelt genom att trycka på mittenknappen i 3 sekunder. Ett röstmeddelande
kommer att berätta i vilket läge du är på. Växlingssekvensen är följande:
> Intercom-läge (om en annan enhet har par kopplats)
> FM-radio
> Telefonläge (om en telefon har par kopplats med enheten)
Varje gång du slår på enheten är standardläget det senast använda läget. Intercom-läget och telefonläget är endast
tillgängligt om det tidigare har kopplats till en annan enhet eller till en telefon.
Om du behöver veta i vilket läge enheten är för närvarande, tryck bara på "Volym +" och "Volym -" -knappen
tillsammans. Ett röstmeddelande kommer att berätta det aktuella läget.
Maximal avstånd
Du kan nå 1,6 km intercomavstånd om du är i synfält utan hinder och störningar (förarna måste alltid vara i synliga)

Hur man kopplar ihop två Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheter
De två enheterna som levereras i samma Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-låda, är redan parade och redo att
använda, det betyder att du inte behöver utföra denna procedur. Enheterna är redan parade med på mittknappen. Om
enheterna inte ingår i samma kit eller om enheterna köptes separat måste du först para dem för att kunna använda
dem.
För att koppla Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en annan Midland -intercom
För att koppla Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en annan Midland-intercom måste du först vara i
programmeringsläge:
1. Stäng av enheten.
2. Håll ned mittknappen ca 7 sek. tills det röda lampan lyser permanent, släpp knappen, du är nu i programmeringsläge.
3. Tryck nu på mittknappen i 3 sekunder. Blå och röda lamporna blinkar.
4. Gör samma procedur med den andra enheten. När parningen har blivit genomförd, kommer varje enhet att blinka i
blått i en sekund och sedan gå tillbaka till programmeringsläget (Röd lampa lyser alltid).
5. Nu är dom parkopplade och klara, du behöver bara gå ur programmeringsläget innan du kan använda enheterna.
6. Dubbelklicka på mittknappen, det röda lampan stängs av och blått ljus börjar blinka.
Du kan nu använda din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S
OBS: kom ihåg att stänga av all annan Bluetooth-enhet som inte ingår i parningsproceduren, bara de två enheter som
är inblandade i parningen måste vara på.
Så här använder du intercom med två enheter
För att använda intercom-funktionen, var noga med att båda enheterna är påslagna och korrekt ihop parade.
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Manuell aktivering
När du är i "Intercom läget" trycker du på mittknappen på en av de två enheterna. Kommunikation är aktiverad och
förblir aktiv tills du trycker på mittenknappen igen. Intercomen behöver några sekunder för att aktivera sig, du hör en
pipton när intercom är öppen.

Röstaktivering (VOX)
Säg bara något, efter några sekunder öppnas kommunikationen och kommer att förbli aktiv under tiden du pratar. Om
det inte finns någon konversation stängs intercomet av efter 40 sekunder. Vid behov kan du stänga intercomet manuellt
utan att vänta 40 sekunder (tryck bara på mittknappen). Om det behövs kan du inaktivera VOX-funktionen genom att
trycka på knappen Bakåt i 7 sekunder. Ett röstmeddelande kommer att informera dig när VOX är inaktiverad. För att slå
på VOX igen, tryck bara på samma knapp och ett röstmeddelande kommer att informera dig om att VOX nu är aktiv.
Denna inställning komms ihåg efter det att enheten blivit avstäng.
OBS: Röstaktiveringen (VOX) kan bara öppna intercomkommunikationen till den enhet som var kopplad till
mellansknappen. Om du väljer att använda en annan knapp (Framåt eller Bakåt), kan du bara aktivera intercomet
manuellt.
Justera volymen
Din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S använder AGC-teknik, som automatiskt justerar lyssningsvolymen i förhållande
till bakgrundsljudet. Det är dock också möjligt att manuellt justera volymen med hjälp av knapparna "Volym +" och
"Volym -". Volyminställningen är oberoende för varje ljudkälla: intercom, stereomusik, telefonsamtal, FM-radio.
OBS: volymen kan bara justeras när en ljudanslutning är aktiv.

Inställning av AGC-systemet
För att justera AGC-systemets känslighet kan du använda "BT UPDATER" PC/MAC-programvaran eller smarttelefonen
"BT SET-APP" -applikation. Du kan välja olika inställningar baserat på vilken typ av motorcykel du har (naken, touring,
sport) eller om du åker med som passagerare. Du kan inaktivera AGC-systemet genom att trycka sammtidigt på "Volym
+" och "Volym -" i 3 sekunder.

Hur man parkopplar Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till fler än två enheter
En Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enhet kan kopplas till maximalt fem andra BT-enheter, det vill säga sex totalt (3
Midland enheter + 2 Talk2All + dig själv).
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S har tre huvudknappar (framåt, mitt och bak). Det är upp till dig vilken knapp som
ska användas för att para och aktivera intercom, du är helt fri att välja den knapp du föredrar. Samma knapp som du ska
använda för att para enheten kommer också att användas för att aktivera intercom-kommunikationen. Kom ihåg att
varje enhet alltid kan kopplas till andra 3 enheter efter eget val; som visas i bilden nedan kan även "korsad" parning
göras.

Till exempel kan du bestämma att para en motorcykelförarna till framåtknappen, din passagerare till mittknappen och
en annan förare till bakåtknappen. På så sätt kan du totalt 4 enheter para ihop och prata med varje person, en efter en,
helt enkelt genom att trycka på motsvarande knapp (samma som används för parning). Varje gång du öppnar intercom8

anslutningen till en person kommer den tidigare anslutningen att stängas. Anslutningen är inte en "kedja", när två
personer pratar är det inte möjligt att bryta (avbryta) kommunikationen med någon av de andra två enheterna.
A - Manuell aktiveringsläge
Läge
Intercom

Framåt knappen

Mitten knappen
Kort tryck: Öppna / Stänga Intercom
Kort tryck: Öppna / Stänga Intercom
med parad förare.
med parad förare
Långt tryck: Byta Meny

Bakåt knappen
Kort tryck: Öppna / Stänga Intercom med
parad förare.
Långt tryck: Växla mellan kabelingång

Till exempel kan du bestämma att para en motorcykelförarna till framåtknappen, din passagerare till mittknappen och
en annan förare till bakåtknappen. På så sätt kan du ha 4 enheter ihop parade och prata med varje person, en efter en,
helt enkelt genom att trycka på motsvarande knapp (samma som används för parning). Varje gång du öppnar intercomanslutningen till en person kommer den tidigare anslutningen att stängas. Anslutningen är inte en "kedja", när två
personer pratar är det inte möjligt att bryta (avbryta) kommunikationen med någon av de andra två enheterna.

Röstaktivering (VOX)
Röstaktiveringsfunktionen kan bara öppna intercomen till enheten som är kopplad till mittknappen.
Tips: Den här funktionen är mycket användbar när du har en specifik person som du gillar att prata med oftare (till
exempel din passagerare). På så sätt behöver du inte trycka på en knapp för att öppna kommunikationen.
Enhet som redan är upptagen i en konversation
Om du försöker öppna en intercom-anslutning till en annan person som redan pratar med
någon annan (eller befinner sig mitt i ett telefonsamtal) kommer du att höra en "upptagen" dubbel pipton. Vänta ett tag
och försök igen, kanske den här gången är "linjen" ledig. Den som kallas, kommer att upplysas om att någon försöker
ringa och kommer att höra ett röstmeddelande med numret på knappen från vilken förfrågan kommer. Så snart den
första konversationen är över kan personen enkelt kontakta den som ringde genom att öppna intercomet för det
specifika knappnumret (indikerat av röstmeddelandet).

Konferens
Med "Konferens" -läget kan du samtidigt kommunicera mellan 4 personer eller, om du kopplar en intercom-enhet till
VOL + eller - knappen, upp till 8 personer (4 par). Du kan välja att använda BTNEXT PRO & BTX2 PRO S i "en till en"
kommunikation upp till 6 personer ("klassiskt" Intercom-läge) eller med 8 personer (4 par) konferensintercom
(konferensläge). Så här använder du konferensläge Först måste du para alla enheter i ett "kedjeläge", för det andra
måste "Konferens" -funktionen vara aktiv på alla enheter som är parade.
Parning
För att använda konferensläge måste du para alla enheter i en "kedja" -konfiguration. Bakåt-knappen på den första
enheten måste kopplas till Framåt-knappen på den andra enheten. Bakåt-knappen på den andra enheten måste kopplas
till framåt-knappen på den tredje enheten och så vidare tills den fjärde!
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Den första och sista enheten får inte kopplas ihop (kedjan måste vara öppen). Enhetsnumret 1 kan bara tala med den
sista enheten (nummer 4) endast "genom" enhetens nummer 2 och nummer 3. Det betyder att konferensen ska vara
fyra personer, och alla enheter måste ha intercom öppet.

Aktivera konferensläget:
I "Intercom Mode" utan aktivt ljud, håll nedtryckt Framåt-knappen i 7 sekunder. Röstmeddelandet "Konferens" kommer
att berätta att det är aktivt. När konferensläget är aktivt kopplas de Bluetooth-enheter som är kopplade till Vol + knappen bort, parringen på Meny-knappen och Universal Intercom är inte tillgängliga. Nu är endast parning på Framåt
och Bakåt knapparna tillgängliga tillsammans med enheten som är kopplad till "Vol" -knappen. När du är i
konferensläget kan du alltid flytta till "FM-radio" -läget för att lyssna på din favoritradiostation eller till "Telefon" -läget
för att styra telefonen som är ansluten på VOL- knappen.
Inaktivera konferensläge:
I "Konferensläge" utan aktivt ljud, håll nedtryckt Framåt-knappen i 7 sekunder. Röstmeddelandet "Intercom" kommer
att berätta att du är tillbaka till Intercom-läget "One to One" och enheten som är ansluten till "Vol +" är tillgänglig igen,
tillsammans med telefonen, parningen på Meny-knappen och Universal Intercom .
Konferensläge 4 personer
När konferensläget är aktivt är det möjligt att öppna konferenskommunikationen genom att trycka på både Framåt och
Bakåt-knapparna. Ett klick på knappen öppnar intercom-kommunikationen, ett klick på samma knapp stänger den. De
två enheterna som ligger mitt i kedjan (enheter 2 och 3) måste hålla intercom-enheten öppen på både Framåt- och
Bakåt-knapparna för att möjliggöra en fullständig kommunikation mellan de fyra enheterna.
"One Click Talk" -funktionen
När konferensläget är aktivt kan du öppna konferenskommunikationen till alla 4 användare bara i ett klick. Tryck kort på
Meny-knappen (mitten) och du öppnar automatiskt konferensen till de fyra anslutna enheterna.
Konferensläge med en Bluetooth-enhet på "VOL-"
När konferensläget är aktivt är den Bluetooth-enhet som är ansluten på VOL- fortfarande tillgänglig, det betyder att du
kan lyssna på GPS-gatuindikering eller svara på ditt telefonsamtal utan att "koppla ur" konferenskopplingskedjan.
Ljudet från VOL-knappanslutningen kan vara "Privat" (delas inte i konferensen) eller "Public" (ljudet delas med
konferens).
Som standard är inställningen för konferensläge "Privat".
När du är i "privat" -läge om du får ett telefonsamtal eller GPS-samtalet kopplas du tillfälligt från konferensen, men de
andra kan fortsätta prata med varandra. Så snart telefonsamtalet är slut (eller om GPS slutar prata), återgår du
automatiskt till konferensen.
Aktivera det allmänna läget: långt tryck på "VOL" -knappen, du kommer att höra rösten säga "Public"
Aktivera privatläge: långt tryck igen på VOL- knappen, röstmeddelandet kommer att säga "Privat".
Obs! Det inkommande telefonsamtalet är alltid "privat", även om du är i "offentligt" läge.
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Konferensläge upp till 8 personer (4 par)
För att ha 8 personer konferens måste du para en intercom-enhet också till "VOL-" -knappen och se till att du har valt
alternativet "Public".
OBS: Sammankoppling av intercom-enheten på VOL- måste vara som "Universal Intercom".
Som standard är inställningen för konferensläget "Privat", det vill säga första gången du trycker länge på "VOL-" knappen
hörs "Public". Om du hör söga "Privat" måste du trycka på "VOL-" länge tills du hör rösten "Public" -läge.
Hur man kopplar en intercom-enhet till "VOL-" -knappen:
> På BTNEXT PRO & BTX2 PRO S går du i "Programmeringsläge", tryck på "VOL" -knappen i 3 sekunder. Blå och Röd Ledlamporna börjar blinka
> På den andra enheten följer du proceduren för att para som en Universal Intercom
Så här öppnar du konferensen för "VOL-" -enheten För att öppna konferensen från BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till
enheten som är ansluten till "VOL-", tryck bara på Framåt-knappen länge. För att öppna konferensen från den andra
enheten som är ansluten till "VOL-", använd bara kommandot för att öppna Universal Intercom-anslutningen.
Det maximala avståndet för enheten som är ansluten till VOL- knappen är 10 mt. Det är därför endast lämpligt för
Passagerare.

Talk 2 All - Universal Intercom med olika fabbrikat.
Tack vare "Talk2 All - Universal Intercom" -funktionen är det nu möjligt att para din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S
till ett annat märke intercom tillgängligt på marknaden. Du kan para högst två icke Midland Intercom-enheter, en på
"Framåt" -knappen och den andra på knappen Bakåt.
• På Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S går du in i programmeringsläge: (med enheten avstängd tryck och håll ned
mittknappen ca 7 sekunder tills det röda lampan lyser permanent).
• Tryck på "Framåt" -knappen eller "Bakåt" -knappen i 7 sekunder: Röd- och Blå-LED-lampan börjar blinka snabbt, och
sedan (medan du fortfarande håller knappen intryckt) ändras lamporna Röd och Blu LED så att de blinkar långsamt. Nu
är den i Universal intercom, du kan du släppa knappen.

På det andra intercomet (inte Midland) följ proceduren för att koppla till en telefon, eftersom BTNEXT PRO & BTX2 PRO
S är parat som en telefon. Om parningen är lyckad kommer de röda / blåa lamporna att sluta blinka och ledlampan
blinkar sakta i stället.
OBS: Kom ihåg att stänga av alla andra Bluetooth-enheter under parningsproceduren, endast de två enheter som är
inblandade i parningen måste vara påslagna.
För att öppna kommunikationen "Universal Intercom" på Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S medan du är i "Intercom
Mode" trycker du på länge (3 sek) knappen Framåt eller "Bakåt" (beroende på vilken knapp du använde för parning). På
det andra intercomet trycker du bara på telefonens återuppringning eller röstkommando. Kanske är det nödvändigt att
trycka på återuppringningsknappen två gånger, beroende på modellen för den icke Midland enheten.
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OBS: För att kunna använda funktionen "Talk2All-Universal Intercom" måste parningen på den andra enheten göras
som en telefon. Det andra intercomet (inte Midland-märket) kan endast kopplas till en telefon om två telefoner
stöds.
Du kan också para en Midland-enhet som Talk2All, det vill säga parningen måste göras som en telefon (en enhet
använder Talk2All-proceduren och den andra enheten använder parningen till "Telefon" -proceduren).

Kompatibilitet bland olika modeller Midland
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S är kompatibel med BTX1 PRO, BTX2 PRO, BTX1 PRO S, BTX2 PRO S, BT Next Conference, BTX2
FM och BTX1 FM. När det är parat definieras interkomets maximala räckvidd av den svagaste enheten.
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S är kompatibel med den tidigare linjen Midland BT (BT Next, BTX2 och BTX2) endast om den
uppdateras till firmwareversion 2014 eller senare.

Parkoppla Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till Bluetooth-enheter
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheten kan kopplas till andra Bluetooth-enheter, t.ex. Telefon, GPS Navigator eller
PMR446 Radio med inbyggd eller extern Bluetooth (dongle). Parningsproceduren måste utföras med knapparna "Volym
+" eller "Volym -".
> Parning till "Volym +" -knappen: för Telefon med musik A2DP stereo, GPS Navigator med A2DP ljud eller extern mono
/ Stereo A2DP dongle. Alla enheter som är kopplade till "Volym +" -knappen har högre prioritet och kommer att avbryta
all annan kommunikation (som Intercom, FM Radio och Musik).
> Parning till "Volym -" -knappen: för Telefon med musik A2DP stereo, GPS Navigator med A2DP ljud eller extern mono
/ Stereo A2DP dongle. Alla enheter som är kopplade till "Volym -" -knappen är alltid aktiv i bakgrunden under Intercomkommunikationen.

När en enhet är kopplad till "Vol +" eller "Vol" -knappen aktiveras "Telefon" -läget.

Bakgrundsfunktion
Audioanslutningen på "Vol-" -knappen med vilken enhet som helst, även om den har stereo, finns den alltid i
bakgrunden. På så sätt avbryts inte intercomkommunikationen, till exempel av GPS: s gatuindikering eller annan
ljudkälla. Du kan bestämma om ljudet från "Vol" -anslutningen delas med andra personer när intercom är öppen
(offentligt) eller om det måste vara privat (privat). För att dela ljudet från "Vol" med intercom: långt tryck på "Vol" knappen rösten kommer att säga "public". För att hålla ljudet från "Vol -" privat”: länge tryck på "Vol" knappen igen röst
kommer att berätta "privat"
OBS! Som standard är ljudet privat.
Ljudet från "Vol -" har alltid lägre prioritet mot Intercom, det vill säga när intercom är öppen sänks ljudet som standard
till 50%. Du kan ändra den här inställningen med BTUpdater PC/MAC-programvaran
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Parning med en eller två telefoner
Mobiltelefonen kan kopplas till "Vol +" eller till "Vol -".
När en telefon är kopplad till "Vol +" eller "Vol-" är "Telefon" -läget aktiverat. Ett inkommande samtal har alltid högre
prioritet, det betyder att all annan kommunikation kommer att stängas (Intercom, FM Radio, Music). Om ett annat
inkommande samtal kommer att anlända till den andra telefonen kommer ett larmsignal att meddela det.

Så här kopplar du Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en telefon
För att koppla Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en telefon måste du först ange inställningsläge:
1. Stäng av enheten.
2. Håll ned mittknappen ca 7 sekunder tills Röd lampa är permanent.
3. Tryck nu i 3 sekunder på "Volym +" eller "Volym -" -knappen, Blå och Röd lamporna blinkar.
4. Aktivera Bluetooth-enhetens sökfunktion på din mobiltelefon
5. Efter några sekunder visas "Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S" på din mobiltelefon. Följ parningsproceduren på din
telefon. Om en PIN-kod begärs måste du ange "0000" (fyra nollor).
När parningen är lyckad blir den blå lampan på enheten på i en sekund och sen går enheten ur programmeringsläget och
växlar till arbetsläget (blått ljus börjar blinka). Du kan nu använda din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S tillsammans
med telefonen.

Så här använder du telefonen
Efter att du kopplat telefonen till Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheten måste du växla till "Telefon" -läget för att
kunna använda den. Tryck på mittenknappen tills du hör "Telefon" från röstmeddelandet. Nu är alla tre huvudknappar
dedikerade till telefonen (se tabell B)
Besvara ett samtal
När du hör telefonen ringer kan du svara på två olika sätt:
Röst svar:
Säg bara något ord strax efter den första ringen för att svara på samtalet och börja prata.
Manuellt:
Tryck på "Framåt" eller "Bakåt" -knappen (beroende på vilken knapp du använt för parkoppling av telefonen) och börja
prata.
Avvisa ett samtal
Om du inte vill svara kan du låta mobiltelefonen ringa eller trycka på "Framåt" eller "Bakåt" -knappen i 3 sekunder (du
hör en ljudbekräftelsestone).
Ringa ett samtal
Det finns flera sätt att ringa.
Återuppringning av det sista numret:
Telefon på Vol +: Tryck på "Framåt" -knappen i 3 sekunder för att återuppta det sista numret (du hör en
ljudbekräftelsestone).
Telefon på Vol-: Tryck på knappen "Bakåt" i 3 sekunder för att ringa om det sista numret (du hör en
ljudbekräftelsestone).
Ringa ett röstsamtal:
Telefon på Vol +: Tryck kort på "Framåt" -knappen. Om din mobiltelefon stöder röstsamtal blir du ombedd att säga
namnet på den kontakt du vill ringa.
Telefon på Vol-: Tryck kort på "Bakåt" -knappen. Om din mobiltelefon stöder röstsamtal blir du ombedd att säga namnet
på den kontakt du vill ringa.

Prioritet: Samtal har hög prioritet, vilket innebär att all annan kommunikation är tillfälligt inaktiverad när
ett samtal kommer.
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Avsluta ett samtal
Det finns flera sätt att avsluta ett samtal:
> Vänta på att den uppringda personen avslutar samtalet.
> Tryck på "Framåt" -knappen (du hör en ljudbekräftelsestone).
> Tryck på "Avsluta" -knappen på mobiltelefonen.
Snabbuppringning
Endast för telefoner som är parkopplad på Vol + är det möjligt att lagra ett telefonnummer i enhetens minne och
använda det vid behov. Du måste först spara numret med programet "BT UPDATER" Pc eller smarttelefonen "BT SETAPP". När du är i telefonläge trycker du bara på 7 sekunder. "Framåt" -knappen.

B -TELEFONLÄGE
Läge

Telefon

Telefon (när musik
spelas och är parad
på "Vol +")

Framåt-knapp (Telefon på vol +)
Kort tryck: Röst uppringning /
acceptera eller stäng om den är
igång.
Långtryck:
Återuppringa sista nummer /
eller avvisa
Kort tryck: Hoppa till nästa låtet

Mellan knappen

Långt tryck: Ändra
läge/meny

Kort tryck: Spela
upp / pausa .
Långt tryck: Byta
meny

Bakåt-knapp (Telefon på vol-)
Kort tryck: Röst uppringning /
acceptera eller stäng om den är igång
Långtryck:
Återuppringning av sista nummer /
eller avvisa

Kort tryck: Hoppa bakåt i spellistan

Använda MP3-spelare-funktionen på mobiltelefonen
Mobiltelefonen, när den är parad till "Volym +" eller "Volym -" kan den användas som stereo MP3-spelare. Midland
BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheten stöder fullt ut A2DP- och AVRCP-protokoll som gör att du kan lyssna på stereomusik
och fjärrstyra din mobiltelefons MP3-spelare. Du kan även använda knapparna på Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO Senheten för att styra följande spelalternativ: Spela upp, Pausa, Framåt och Bakåt sångerna. Det är möjligt att bara styra
en telefon vid den tiden. Du kan välja vilken telefon som ska styras, trycka på 3 sek. VOL + -knappen: Du kommer att
höra rösten "Control on volume up". Nu kan du styra telefonen som är kopplad till VOL + -knappen. Om du vill byta
kontrollen till den andra telefonen trycker du bara på igen i 3 sekunder. VOL + -knappen och du kommer att höra rösten
"Control on volume down"

Tillgängliga kontroller:
> För att spela / pausa musik: klicka på "Mitten" knappen.
> För att hoppa framåt till nästa låt: tryck på "Framåt" -knappen.
> För att hoppa bakåt till föregående låt: tryck på "Tillbaka" -knappen.
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Prioritet: Musikläget har den lägsta prioriteten. Därför kommer den alltid att inaktiveras när en annan
ljudkommunikation kommer in.
För att chanage prioriteringsbeteendet kan du använda "BT UPDATER" Pc-programvaran eller smarttelefonen "BT SETAPPen".
Obs! Det är möjligt att ha alla kontroller (Spela / Pausa, FWD, BWD) av A2DP-musik bara i "Telefonläge".
Om du lyssnar på A2DP-musik från VOL- och du flyttar från "Telefon" -läget
till "FM-radio" eller "Intercom" -läge, kan du fortfarande lyssna på A2DP-musik men du har inte alla kontrollknappar
tillgängliga. Endast Play / Pause är tillgängligt genom dubbelklicka på "Mitten" knappen.

GPS Navigator
GPS Navigatorn kan paras med "Volym +" eller "Volym - " -knappen.
”Volym +” -knappen (stöd för stereo A2DP-ljud och HFP-mono) Alla enheter som är kopplade till "Vol +" -knappen har
högre prioritet och kommer att avbryta all annan kommunikation (som Intercom och FM Radio).
”Volym – ”-knappen (stöd för stereo A2DP-ljud och HFP-mono) Alla enheter som är parade på "Vol -" -knappen är alltid
aktiva i bakgrunden under Intercom-kommunikationen. Du kan bestämma om ljudet från "Vol" -anslutningen delas med
andra personer när intercom är öppen ("Public" -funktionen på) eller om den måste vara privat ("Privat" -funktion på).
Se avsnittet "Bakgrund" ovan.

GPS-stereo (A2DP) röstmeddelande
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S stöder stereoljud (A2DP) röstmeddelande från GPS Navigator eller smartphoneapplikation på både ”Vol +” eller ”Vol –” anslutning. När du är ansluten på "Volym +" -knappen, kommer GPSröstmeddelandet att avbryta all annan kommunikation. Endast när den är ansluten på” Vol – ” är GPSröstmeddelandena i bakgrunden.

Hur man kopplar Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en GPS
I allmänhet är det möjligt att para Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till alla GPS för motorcykel som
stödjer Bluetooth-headsetanslutning.
För att koppla Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S till en GPS måste du först gå in i programeringsläge:
1. Stäng av enheten.
2. Håll "Mitten" knappen intryckt i cirka 7 sekunder tills Röd lampa lyser permanent.
3. Tryck nu ordentligt på knappen "Volym +" eller "Volym -"i (3 sek), Blå och Röd lamporna blinkar.
4. Aktivera Bluetooth-enhetens sökfunktion på din GPS
5. Efter några sekunder visas "Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S" på din GPS.
6. Följ parningsproceduren för din GPS. Om en PIN-kod begärs måste du ange "0000" (fyra nollor). När du har parat ihop
enheterna, blinkar enhetens blå lampa i en sekund och sedan stänger enheten inställningsläget och växlar till arbetsläge
(blått ljus börjar blinka). Du kan nu använda din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S med GPS för gatu-röstmeddelande.

Parning till en PMR446-radio med integrerad eller extern Bluetooth
PMR446-Komradio kan kopplas till "Volym +" eller "Volym -" -knappen. Om parat på "Volym -" är PMR446-Komradio
alltid i bakgrunden även när du pratar i intercom.
Parningsprocedur
> Stäng av enheten
> Håll knappen "Mitten" intryckt ca 7 sekunder tills Röd lampa lyser permanent.
> Tryck nu ordentligt (3 sek) på "Vol +" eller "Vol" -knappen, Blå och Röd lampan blinkar.
> Följ nu parningsproceduren förklarad i handboken för sändaren själv.

Hur man lyssnar på FM-radio
FM-radiomottagaren är integrerad inuti enheten. Du behöver bara byta till "FM Radio" -läget för att kunna använda den.
Långt tryck på mittenknappen tills du hör "FM-radio" från röstmeddelandet. Nu är alla tre huvudknapparna tillägnade
FM-radioen (se tabell C).
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Tryck kort på "Framåt" eller "Bakåt" -knappen för att söka FM-radiostationen. När du trycker länge på framåt eller bakåt
kan du skanna upp bland de 6 sparade stationerna. Ett röstmeddelande kommer att tala om på vilken av dom 6
programmerbara stationer du bifinner dig i. För att spara stationen som du lyssnar på trycker du på framåt och bakåt
knapparna i 3 sekunder. Du hör en piptone för bekräftelse. Stationen sparas över den senast använda stationen. Tack
vare RDS-systemet väljer FM-radio den starkaste signalen som finns tillgänglig för den radiostation du gillar att lyssna på.
RDS-systemet är som standard, om det behövs kan du växla till / från RDS genom att trycka på knapparna "Volym +" och
"Volym -" i 3 sekunder när radion är på. Ett röstmeddelande kommer att berätta RDS-statusen.
Så här inaktiverar / Aktiverar du FM-radio
Som standard är FM-radioen påslagen.
Inaktivering av radion:
> Gå in i läget "prorgammering": stäng av enheten och håll ner ”Mitten”-knappen ca 7 sekunder tills Röd lampa lyser
permanent.
> Tryck på knappen på "Mitten knappen" och "Volume +" tillsammans i 3 sekunder. Den blå LED lampan blinkar tre
gånger.
> Dubbelklicka på "Mtten" -knappen för att gå ur "programmerings" -läget, nu kan du använd din Midland BTNEXT PRO
& BTX2 PRO S
Aktivering av radion:
> Följ samma procedur som beskrivits ovan; nu blinkar den blå LED-lampan bara en gång.
> Dubbelklicka på "Mtten" -knappen för att gå ur "programmerings" -läget, nu kan du använd din Midland BTNEXT PRO
& BTX2 PRO S

C - RADIO FM LÄGE
Läge

Framåt-knappen
Kort tryck: Sök station uppåt
Långtryck:
FM Radio
Skanna mellan dom 6 programmerbara
stationerna

Mellan knappen
Kort tryck: På/Av .
Långt tryck: Byta
meny

Bakåt-knappen
Kort tryck: Sök station nedåt
Långtryck:
Skanna mellan dom 6 programmerbara
stationerna

FM-radio med intercom
När du är i "FM-radio" -läge är det inte möjligt att manuellt öppna intercomet. Du kan bara öppna den med VOXfunktionen (bara prata) till enheten som är kopplad på "Mitten" -knappen. För att manuellt aktivera intercom måste du
växla till "Intercom" -läge.

FM-radio i bakgrunden
Det går inte att få FM-radio tillsammans med andra ljudkällor. Alla aktiva ljud som Intercom eller kommer från VOL +
eller VOL-anslutningen, pausar FM-radion.

Trådad ljudingång
Din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S kan anslutas till en kabelbaserad ljudkälla, som en iPod (eller någon annan MP3spelare).
Lyssna på musik
För att lyssna på musik från den trådbundna ingången, anslut ljudkällan med den extra AUX-kabeln. Volymknapparna
(Vol + och Vol -) kan användas för att justera volymen för den trådlösa ljudkällan (men inte oberoende av
intercomvolymen). AGC-systemet ökar automatiskt volymen med högre hastighet.
OBS! Ställ aldrig upp volymen på MP3-spelaren så mycket som möjligt. Normalt är den bästa nivån ungefär 70% av
det maximala.
Tips: Vi rekommenderar att du utför några tester som justerar volymen på din iPod / MP3-spelare, så i normal
hastighet är headsetvolymen anpassad efter dina behov. AGC-systemet ökar automatiskt volymen med högre
hastighet, så du behöver inte VOL + eller VOL- knapparna för att justera det.
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Aktivera / inaktivera den trådbundna ingången
Om det behövs kan den inbyggda ingången aktiveras eller inaktiveras:
Aktivera / inaktivera: Gör en lång tryckning (3 sekunder) på "Framåt" och "Mitten" knapparna (du hör en ljudsignal som
bekräftelse på den är aktiverad och två ljudsignaler för avstängning). Denna inställning komms ihåg även efter att du slår
på / av enheten.
Trådbundet ljud i bakgrunden
Ljudet från den trådbundna anslutningen kan ligga bakom din Intercom- eller telefonkommunikation. Som standard är
detta alternativ PÅ. Se avsnittet "Kabelansluten anslutning alltid i bakgrunden" nedan för att inaktivera den. Observera
att det inte går att få den trådbunna ljudkällan i bakgrunden när du lyssnar på FM-radion.

Stoppsljus
På baksidan av din BT Next PRO-monterat på slidskenan har du ett extremt klart LED-nödstoppljus.
Varje gång du gör en kraftig inbromsning, slås stopplampan på för att ge en extra varning till förarna
bakom dig.
Om du behöver stänga av den tillfälligt (till exempel när du kör med en passagerare), tryck bara
länge på "Bakåt" och "Framåt" -knappen tillsammans i "Telefon" eller "Intercom" -läge
(ett röstmeddelande kommer att bekräfta statusen ). Enheten kommer ihåg den senast använda
inställningen, det vill säga att du måste slå på stopplampan manuellt genom att tryck igen på "Bakåt"
och "Framåt" -knappen tillsammans.
OBS: Som standard är stoplampan ON

Inställningar och specialkonfigurationer
Återställ alla parade enheter Ibland kan det hända att du behöver ta bort alla parringsreferenser som är lagrade i
Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S-enheten (återställning). För att utföra den här operationen måste du först vara i
programmeringsläge:
> Stäng av enheten
> Håll ner "Mitten" knappen intryckt i cirka 7 sekunder tills Röd lampa lyser permanent.
> Tryck samtidigt in knapparna "Volym +" och "Volym -" i 3 sekunder. Blått ljus tänds i 1 sek och sedan tillbaka till
stadigt RÖD.
> Dubbelklicka på "Mitten" knappen för att lämna "Setup" -läget och använd Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S.
I det här förfarandet raderas alla de Bluetooth-enheter som är lagrade i minnet, och det är därför möjligt att starta en ny
"ren" parningssession.
Observera: Efter att ha raderat alla pariningar, är bara "FM Radio" läget tillgängligt.

Tillbaka till fabriksinställningen
Ibland kan det hända att du måste gå tillbaka till fabriksinställningen, för att återställa alla ändringar / inställningar som
redan gjorts och ha en "ren" enhet.
För att utföra den här operationen måste du först vara i programmeringsläge:
> Stäng av enheten
> Håll inne "Mitten" knappen intryckt i cirka 7 sekunder tills Röd lampa lyser permanent.
> Tryck samtidigt och håll ned alla tre knapparna "Framåt" - "Mellan" - "Bakåt" i 3 sekunder. Blålampan tänds i 1 sekund
och sedan tillbaka till stadigt RÖD.
> Dubbelklicka på "Mitten" knappen för att lämna "prorgamerings" -läget och du kan nu använd Midland BTNEXT PRO &
BTX2 PRO S

Justering / inaktivering av VOX-funktionen (Intercom och telefon)
Intercom-funktionen kan aktiveras både manuellt och vokalt (VOX). VOX-aktiveringen påverkas av hjälmtypen,
bakgrundsbruset och därmed också av hastigheten. För optimala resultat är det möjligt att välja en av följande fyra
mikrofonens känslighetsnivåer: hög, medium, låg och mycket låg. Det är också möjligt att inaktivera VOX-funktionen för
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att aktivera intercom- och telefonsvarningsfunktionerna endast i manuellt läge. Justering av känsligheten av (VOX) För
att utföra denna operation måste du först vara i programmeringsläge:
1. Stäng av enheten.
2. Håll ned "Mitten" -knappen intryckt i cirka 7 sekunder tills Röd lampa lyser permanent.
3. Din Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S är nu i "Set up mode".
4. Tryck kort på "Bakåt" -knappen och det röda ljuset ändras till att bli konstant blå.
5. Tryck nu på "Volym +" eller "Volym -" för att öka eller minska känsligheten. Varje gång du trycker på volymknapparna
blinkar det röda ljuset för bekräftelse. När du har nått max gränsen av antingen den övre och nedre gränsen slutar den
röda leden att blinka.
6. Tryck kort igen på "Bakåt" -knappen; Blålampan blinkar flera gånger, för att meddela den valda känsligheten:
Ett blink = VOX inaktiverad
Två blinkningar = Lågkänslighet
Tre blinkningar = Normal känslighet
Fyra blinkningar = Hög känslighet
Fem blinkningar = Högsta känslighet
Ljusindikatorn är nu tillbaka till fast Röd ("programmeringsläge ") och ändringarna bekräftas
7. Om det behövs kan du justera igen känsligheten som upprepar stegen från punkt 1, annars avsluta inställningsläget
genom att dubbelklicka på "Mitten" -knappen. Lampan börjar blinka blått, nu kan du använda din Midland BTNEXT PRO
& BTX2 PRO S

Inaktivera VOX-funktionen (Intercom och telefon)
Följ alla procedurer som beskrivs i föregående steg och välj alternativet för endast ett blink (VOX inaktiverad).
OBS! Om du inaktiverar VOX-funktionen kan du bara besvara inkommande telefonsamtal genom att trycka på
"Framåt" -knappen.

Kabelansluten anslutning alltid i bakgrunden
Med den här funktionen kan du alltid hålla den trådbundna anslutningen på, även när telefonen eller intercom är öppen
(men inte när du är i FM-radion). Som standard är bakgrundsfunktionen ON.
Inaktivera:
> Stäng av enheten
> Gå till "Programmeringsläget”: Genom att h Hålla ned "Mitten" knappen intryckt i cirka 7 sekunder tills Röd lampa
lyser permanent.
> Tryck på "Framåt" och "Mitten" knappen tillsammans i 3 sekunder. Den blå LED blinkar tre gånger.
> Dubbelklicka på "Mitten" knappen för att gå ur "Programmeringsläget” och du kan nu din använd BTNEXT PRO & BTX2
PRO S
Aktivera:
Följ samma procedur som beskrivs ovan; nu blinkar den blå LED-lampan en gång.
Dubbelklicka på "Mitten" knappen för att gå ur "Programmeringsläget” och du kan nu din använd BTNEXT PRO & BTX2
PRO S

Inställningar och firmwareuppdatering
Det är möjligt att konfigurera och uppdatera firmware på Midland BTNEXT PRO & BTX2 PRO S med USB-anslutningen till
din dator. Under ”support” på NorthConnections webbsida www.northconnection.se eller Midlands webbplats
www.midlandeurope.com finner du PC och MAC-programvara samt nya firmwareuppdateringarna om de finns
tillgängliga.

Obs! Anslut inte enheten till datorn innan du laddar ner och installerar programvaran.
Använd på egen risk
Användningen av enheten kommer att försämra din förmåga att höra andra ljud och andra runt dig. Lyssna på musik
eller tala på en telefon kan hindra dig från att höra andra runt dig och avleda dig från att köra säkert. Användningen av
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sådan utrustning under körning kan äventyra dig och andra, och användningen av den, i vissa områden, kan vara att det
inte tillåtas.
Användning av denna enhet med för hög volym kan resultera i permanent hörselnedsättning.
Om du känner smärta i ditt öra eller någon annan hörselrelaterad smärta, minska volymen eller sluta använda den här
enheten. Med fortsatt användning vid hög volym kan dina öron bli vana vid ljudnivån, vilket kan leda till permanent
skada på din hörsel. Använd den här enheten med en säker volymnivå.

Garanti
Garantin varar 24 månader för huvudenheten och 6 månader för tillbehören (batterier, laddare, antenner, headset,
mikrofoner). För mer information om garantin, besök www.midlandeurope.com.

Europeisk CE-märkning Certifierings- och säkerhetsgodkännandeinformation
Denna produkt är CE-märkt enligt RÖD-direktivet 2014/53 / UE och är fria i alla EU-länder. Användare har inte tillåtelse
att göra några ändringar eller ändringar av enheten. Ändringar som inte uttryckligen godkänts av producenten
ogiltigförklarar garantikortet. För mer information, besök vår hemsida: www.midlandeurope.com
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