
MIDLAND BT PRO  Series

Intercom Sistema BT PRO é uma solução de sistema de comunicação de 
intercomunicador para motociclistas. De concepção muito ligeiro e 
aerodinâmico, todas as principais funções são fáceis de operar graças aos três 
grandes botões colocados na parte frontal da unidade. BT PRO está fixado no 
capacete usando a placa adesiva ou a braçadeira de montagem parafuso. 
Graças ao kit de áudio com alto-falantes Ultra Slim pode desfrutar de música 
estéreo de alta qualidade durante a condução. 

Principais características 
• Intercom piloto-passageiro ou de moto-a-moto.
• Stereo Rádio FM com RDS
• Música Partilhar (condutor e passageiro)
• Conecte seu telefone para receber e chamada local telefone e 

ouvir música estéreo
• Ligue o seu GPS para indicação rua voz
• Ligação para a rádio PMR466 com Bluetooth interno ou externo
• AUX com fio conexão para MP3 player
• Configuração e atualização de firmware através de uma ligação USB a 

um PC 

Midland BT PRO está disponível em duas versões: 
• BT PRO single Intercom com uma unidade
• BT PRO twin Intercom com com duas unidades 

Dependendo do modelo adquirido, a embalagem contém os seguintes 
componentes:  

BT PRO  Single
• 1 BT PRO uma unidade de comunicação
• 1 kit de montagem com dois alto-falantes estéreo
• 1 microfone com lança e um microfone com fio
• 1 placa com tira bi-adesiva para fixar a unidade ao capacete
• 1 placa com parafuso para fixar a unidade ao capacete para o fornecimento 

de energia
• 1 micro USB montagem na parede 

BT PRO Twin 
• 2 BT unidade de comunicação PRO
• 2 Slide-no kit de montagem com dois alto-falantes estéreo
• 2 microfones com lança e 2 com fios de microfone
• 2 placas com tira bi-adesiva para fixar o aparelho sobre os capacete
• 2 placas com parafuso para fixar a unidade para a fonte de montagem na 
parede USB fornecimento capacete
• 1 carregador duplo de parede MicroSD
As unidades TWIN já estão emparelhados podem ser utilizadas de 
imediatamento no modo Intercom. 



Especificações técnicas do Midland BT PRO Series
Geral: 
• ver Bluetooth. 4.2 estéreo (Handsfree / A2DP protocolo / AVRCP)
• sistema AGC para controlar automaticamente o volume em relação ao

ruído de fundo
• Voz (VOX) ou comunicações manuais de ativação
• Os comandos manuais para permitir que: telefone, interfone e conexão de

fio
• Totalmente à prova de água> bateria de lítio com 35 horas de tempo de

conversação
• tempo de recarga: app. 2 horas

Conexões Bluetooth: 
• › Com outro BT PRO em modo Intercom Piloto/Passajeiro. 

Com dispositivo Bluetooth: 
• O telefone móvel com Stereo MP3 player (protocolo A2DP / AVRCP) e

navegador GPS
• transceptores PMR446 (com conexão Bluetooth built-in ou externo)

para grupo conexões moto-a-moto comunicações ilimitadas:
• para entrada de áudio estéreo como iPod / MP3 player (com opcional

cabo)
Atenção: Midland BT PRO é projetado para suportar a chuva e água. No 
entanto, se estiver a chover, verifique sempre se as tampas de borracha está 
totalmente fechadas. 

Carregamento de baterias 
Atenção: Certifique-se de que a unidade está totalmente carregada antes do 
uso. Necesita como minimo 3 horas para uma carga completa antes de usar o 
aparelho pela primeira vez. Carregue a unidade inserindo a parede-carregador 
na tomada de carregamento (levantar a tampa de borracha para inserir a 
ficha). O LED vermelho a unidade começa a piscar quando o carregamento 
começa. Pressionar o botão que o fone de ouvido para carregar até que a 
unidade pára de piscar ou se o LED azul acende. Quando a carga está 
completa (o LED vermelho deixa de piscar), solte o fone de ouvido do 
carregador. Normalmente, depois da primeira vez, leva 2 horas para uma carga 
completa.  
Atenção: cada vez que é inserido o micro USB recarga ficha (ou 
independente), o dispositivo é automaticamente desligado. Para usá-lo 
enquanto ele está no comando, você deve ligar o dispositivo com a ficha já 
inserido.  

Descrição do sistema BT PRO e Unidade de fixação 
Descrição BT PRO 
O BT PRO tem cinco botões na parte frontal; os três grandes botão 
principal são multi funções botões: o Forward (à esquerda), o botão do meio e 
para trás (à direita), os dois quadrado botões são o Volume + e Volume -. 



Descrição das conexões com fio  
Na parte inferior da unidade pode encontrar a ficha do carregador que 
permite recarregar a unidade usando um poder microUSB alimentação padrão 
O mesmo micro plugue do carregador USB pode ser usado para conectar 
uma fonte de áudio, como um aparelho de som iPod / MP3 jogador;  
Atenção: você precisa de um cabo AUX opcional não incluído na caixa. 

Descrição do kit de áudio 
O sistema de áudio inclui dois alto-falantes estéreo ultra-planas e dois 
microfones intercambiáveis, que são ambas fornecidas com um suporte e 
conexão com fio. O mini conector do microfone permite que você escolher o 
microfone que melhor se adequa ao capacete que você está usando. 

Que fixa os alto-falantes estéreo  
Os dois alto-falantes estéreo tem uma tira de velcro / adesivo que ajuda a sua 
fixação em seu capacete. Cuidado para não cobrir completamente a sua 
orelha com os alto-falantes, você deve sempre ser capaz de ouvir o som de 
tráfego e seus indicadores. O microfone pode ser fixado sobre o capacete de 
duas maneiras: 
Microfone Boom  
Coloque a seção com a tira / adesivo velcro entre o enchimento ea tampa 
rígida do capacete, para que o microfone está corretamente posicionada na 
frente de sua boca e que o símbolo branco está enfrentando sua boca. Este 
tipo de microfone é adequado para capacetes modulare e tipo Jet. Como 
opcional existe un micrófono específico para capacetes tipo JeT. 

Microfone com fio 
Usando a tira / adesivo velcro, colocar o microfone dentro do capacete na 
frente de sua boca. Este tipo de microfone é mais adequado para capacetes 
enfrentou completa. O mini conector do microfone permite que você 

escolher o microfone que melhor se adequa ao capacete que você está 
usando. 

Descrição do kit de montagem para o capacete 
O Midland BT PRO pode ser fixado sobre o capacete, a instalação do slide-
in kit de montagem de duas maneiras diferentes: ou usando a placa com tira 
bi-adesiva, ou a placa de parafuso. Estes métodos permitem que você com 
segurança "consertar" a unidade BT PRO em seu capacete e para removê-lo 
a qualquer momento, a fim de recarregar ou armazená-lo.  

Placa com bi-adesiva tira  
Passo 1. Aperte com os dois parafusos fornecidos, a placa bi-hadesive e slide-
in kit de montagem.  
Passo 2. Limpar a área de aplicação sobre a superfície do capacete, remover a 
película bi-adesiva e colocar a placa de fixação do lado esquerdo do capacete, 
mantendo-o contactar com a superfície por alguns segundos. 

Parafuso de fixação  
Passo 1. Aperte a placa de parafuso para o slide-in kit com os dois parafusos 
fornecidos montagem.  
Passo 2. Em seguida, aperte mais os dois parafusos para fixar firmemente a 
braçadeira no lugar no lado esquerdo do capacete. 

Colocação e remoção de seu Midland BT PRO 
O BT PRO pode ser facilmente encaixada sobre o capacete, deslizando-a 
para baixo no kit de montagem deslizante. BT PRO é mantida em posição 
graças ao clipe de fixação que se encontra na parte superior (A). Para retirar 
o BT PRO, basta pressionar o clipe de fixação e empurre a unidade para cima. 



Ligar e desligar o seu Midland BT PRO 
Ligar o aparelho:  
Pressione e segure o botão "Oriente" durante cerca de 3 segundos até que as 
luzes indicadoras AZUIS.  

Desligar o aparelho: 
Pressione e segure ambos "Oriente" e os botões de "atrasados" em conjunto 
durante cerca de 3 segundos até que o indicador vermelho pisca 3 vezes, 
diminuindo assim as chances de que você pode desligar a unidade 
acidentalmente (especialmente enquanto vestindo luvas).  

"Mode" operatória 
O BT PRO pode operar em três "modo" principal: Intercom, telefone e 
rádio FM. Os 3 Multi botões de função pode ter uma funcionalidade diferente 
dependendo do modo em que a unidade está naquele momento. 
• Em "modo Intercom" os três botões permitem-lhe gerir as comunicações de

intercomunicação entre condutor e passageiro ou de bicicleta para bicicleta.
• Em "modo de telefone" você pode gerenciar seu telemóvel Bluetooth para o

lugar / responder a uma telefonema ou para ouvir a música ou GPS App.
anúncio (no modo estéreo). Por favor, use seu telefone com
responsabilidade e segurança.

• Em "modo de Rádio FM" você pode ouvir a sua estação de rádio favorita em
estéreo, procurar uma estação de rádio específica e guardá-lo (6 memórias
estão disponíveis).

Você pode alternar (alternar) de um modo para outro, simplesmente 
pressionando o botão do meio durante 3 segundos. Um anúncio de voz dirá 
em que modo você está. A seqüência de alternância é o seguinte: 
• Modo Intercom (se outra unidade foi emparelhado)
• Rádio FM

• Modo de telefone (se um telefone foi emparelhado)

Toda vez que você ligar o aparelho, o modo padrão é o último modo utilizado. 
O modo de intercomunicação e modo de telefone são avalaible apenas se 
tiver sido anteriormente emparelhado com outro aparelho ou a um telefone. 
Se você precisa saber em que modo a unidade é atualmente, basta pressionar 
o "Volume +" e "Volume -" em simultâneo. Um anúncio de voz irá dizer-lhe o
modo atual.

Como emparelhar dois BT PRO 
As duas unidades fornecidas na mesma caixa de BT PRO, já estão 
emparelhados e prontos para uso, o que significa que você não precisa para 
executar este procedimento. As unidades já estão emparelhados usando o 
botão do meio. Se os dispositivos não fazem parte do mesmo kit, ou as 
unidades foram comprados separadamente, você precisa primeiro emparelhá-
lo, a fim de usá-lo.  

Para emparelhar o BT PRO com outra unidade BT PRO: 
1. Desligue o aparelho
2. Pressione e segure o botão do meio cerca de 7 segundos, até. a luz 

vermelha está acesa permanentemente.
3. Agora pressione o botão do meio durante 3 segundos. A luz azul e 

vermelha piscará.
4. Faça o mesmo procedimento na outra unidade, Quando emparelhado com 

sucesso, cada unidade terá a luz azul por um segundo e, em seguida, voltar 
para o modo de configuração (A luz vermelha sempre ligada).

5. Agora o procedimento de emparelhamento está completo, você só precisa 
sair do modo de configuração antes de poder usar as unidades:

6. Dê um duplo clique no botão do meio, a luz vermelha se apaga ea luz azul 
começa a piscar. Você pode usar agora o seu BT PRO. Como usar o 



Intercom Para usar o recurso de intercomunicação, certifique-se de que 
ambas as unidades estão ligados e correctamente colocados juntos.  

Activação Manual  
Para usar el Intercom, asegúrese que las dos unidades estén encendidas y 
sincronizadas. 
Pressione o botão do meio em uma das duas unidades em modo "Intercom".  
Comunicação está habilitado e permanece activo até premir novamente o 
botão do meio. O porteiro precisa de algum segundo para ativar, você ouvirá 
um sinal sonoro quando o porteiro está aberta.  

Activação por voz (VOX) 
Basta dizer algo, depois de alguns segundos a comunicação será aberta e 
permanecerá ativo durante o tempo que você está falando. Se não houver 
nenhuma conversa pelo intercomunicador será fechado após 40 segundos. Se 
necessário, você pode fechar o porteiro manualmente sem esperar 40 
segundos (basta pressionar o botão do meio). Se necessário, você pode 
desativar o recurso VOX simplesmente pressionando o botão para trás para 7 
seg. Um anúncio de voz lhe avisamos quando o VOX está desativada. Para 
ligar o VOX novamente, basta pressionar o mesmo botão e um anúncio de voz 
irá aconselhá-lo que o VOX está agora activo. Esta configuração é lembrado 
também se você desligar o aparelho.  

Ajustar o volume  
Midland BT PRO utiliza a tecnologia AGC, que ajusta automaticamente o 
volume de audição em relação aos ruídos de fundo. No entanto, é também 
possível ajustar manualmente o volume por meio do "Volume +" e "-" Volume 
botões. A definição do volume é indipendent para cada fonte de áudio: 
intercomunicador, música estéreo, chamada de telefone, rádio FM.  
Atenção: volume pode ser ajustado somente quando uma conexão de áudio 
está ativo.  

Configurar do sistema AGC 
Para ajustar a sensibilidade do sistema AGC você pode usar o "BT UPDATER" 
Software PC ou smartphone aplicação "BT SET-APP". Você pode escolher 
diferentes constituída com base no seu tipo de moto (naked, touring, sport) 
ou se você está montando como um passageiro. Você pode desativar o 
sistema AGC pressionando "Volume +" e "Volume -" togheter por 3 s. 

Compatibilidade com unidades de linha Midland BT 
BT PRO é compatível com BT PRO Series, BT Next Conference, BTX2 
FM e BTX1 FM. Quando emparelhado a distância máxima do porteiro é 
definida a partir do menor possível. O BT PRO é compatível com a linha 
anterior de Midland BT (BT Em seguida, BTX2 e BTX1) somente se 
atualizado para firmware versão 2014 ou mais tarde.  

Talk 2 All - Universal Intercom com diferentes unidades de 
marca  
Graças ao "Talk2 All - Universal Intercom" característica é agora 
possível emparelhar o BT PRO para um diferente porteiro marca 
disponíveis no mercado.  
1. No BT PRO entrar no modo de configuração: Com a unidade OFF 

pressione e segure o botão do meio cerca de 7 segundos, até que a luz 
vermelha está acesa permanentemente.

2. Pressione o botão "Avançar" durante 3 segundos, o Red ea luz LED Blu 
pisca lentamente.

3. Por outro porteiro (não marca Midland) siga o procedimento para 
emparelhar a um telefone. 

Atenção: lembre-se de desligar toda a outro dispositivo Bluetooth durante o 
procedimento de emparelhamento, apenas os dois dispositivos envolvidos no 
emparelhamento deve ser ligado.  



Se emparelhado com sucesso a luz vermelha / azul pára de piscar e a luz azul 
vai lentamente flash em vez. Para abrir / fechar a comunicação "Universal 
Intercom" da imprensa PRO botão BT "Forward" (no modo "Intercom") Por 
outro porteiro basta pressionar o botão de rediscagem telefone. Talvez seja 
necessário pressionar o botão de discagem duas vezes, dependendo do 
modelo do não Midland interfone.  
Atenção: ao usar essa configuração, o outro porteiro (não marca Midland) será 
capaz de ser emparelhado com um telefone somente se dois telefones são 
suportados. 

Emparelhar o BT PRO a dispositivos Bluetooth 
A unidade B T  PRO pode ser emparelhado com outros dispositivos 
Bluetooth, como telefone, rádio PMR446 GPS Navigator ou com 
built-in ou externo Bluetooth (dongle). O procedimento de 
emparelhamento deve ser feito usando o "Volume +" ou "Volume -" botões.  
• O emparelhamento para o botão "Volume +": para o telefone com música

estéreo A2DP, Navegador GPS com áudio A2DP ou mono / estéreo
A2DP dongle externo.

• Todos os dispositivos emparelhados com "Volume +" botão tem maior
prioridade e irá interromper todas as outras comunicações (como
Intercom, Rádio FM e música).

• O emparelhamento com o "Volume -" botão: para um segundo telefone
com mono áudio (Mãos Protocolo Free) para navegadores GPS / detector
de radar e outros dispositivos com áudio mono.

Quando um dispositivo é emparelhado com o "Vol +" ou "Vol -" botões do 
modo de "Telefone" é ativado. 
Vol - 
• Telefone (HFP Mono)

• Mono GPS
• PMR446 Transceiver
Vol +
• Telefone (HFP / A2DP estéreo)
• GPS (HFP / A2DP estéreo)
• Dongle (HFP / A2DP estéreo)
Atenção: fonte de áudio A2DP são suportados apenas em Vol +. O segundo
telefone emparelhado em Vol- pode suportar apenas áudio mono (HFP).

Fundo recurso  
É possível manter sempre no fundo do áudio do dispositivo emparelhado no 
botão Vol-. Deste modo, a comunicação de intercomunicação não será 
interrompido, por exemplo, por indicação da rua do GPS ou outro dispositivo 
mono áudio.  
Para ativar o recurso "Background" basta pressionar tempo o botão "Vol", a 
voz "Background ON" irá dizer-lhe que agora é ativa.  
Para desativar o recurso de "Background" basta pressionar novamente tempo 
o botão "Vol", a voz "Background desativar" irá dizer-lhe que agora não está
mais em atividade.
Por padrão, o recurso de "fundo" está desligado.
Atenção: não podemos garantir esse recurso porque ele é, dependendo do
aparelho terceira parte.

Emparelhamento com um ou dois telefones 
O telefone celular pode ser emparelhado com o "Vol +" (se o suporte para 
A2DP estéreo é solicitada) ou para o "Vol -". Quando um telefone está 
emparelhado com o "Vol +" ou "Vol-" o modo "Telefone" é ativado. Uma 
chamada de entrada tem sempre a maior prioridade, isso significa que todas as 
outras comunicações serão fechados (Intercom, Rádio FM, Music). Se outra 
chamada chegará no segundo telefone, um som de alerta irá notificá-lo. 



Como emparelhar o BT PRO a um telefone 
Para emparelhar o BT PRO a um telefone, você deve primeiro entrar no 
modo de configuração:  
1. Desligue o aparelho
2. Pressione e segure o botão do meio cerca de 7 segundos, até que a luz 

vermelha. está em permanentemente.
3. Agora pressione por 3 segundos, o "Volume +" ou "Volume -" botão, a luz 

azul e vermelho pisca.
4. Ative o recurso de pesquisa de dispositivos Bluetooth no seu telemóvel
5. Depois de alguns segundos ", Midland BT PRO" será exibido no seu 

telefone móvel. Siga o procedimento de emparelhamento do seu telefone. 
Se um código PIN for solicitado você deve digitar "0000" (quatro vezes 
zero). 

Quando emparelhado com êxito, a luz azul da unidade ficar ligada por um 
segundo e, em seguida, a unidade sairá do modo de configuração e mudar para 
o modo de trabalho (a luz azul começa a piscar).
Você pode usar agora o seu BT PRO junto com o telefone. 

Como usar um telefone 
Depois de emparelhar o seu telefone para a unidade  BT PRO você deve 
mudar para o modo "Telefone", a fim de usá-lo. Pressione o botão do meio até 
ouvir "Telefone" do anúncio de voz. Agora todos os três botões principais 
são dedicados para o telefone (ver Quadro B)  

Atendendo uma chamada  
Quando você ouvir o telefone tocar, você pode responder de duas maneiras 
diferentes:  
Em termos vocais: 
Basta dizer uma palavra para atender a chamada e começar a falar. 

Manualmente:  
Toque no botão "Avançar" e começar a falar. 

Rejeitar uma chamada 
Se não quiser atender, você pode deixar o anel de telefone celular ou 
pressione o botão "Avançar" durante 3 segundos (você ouvirá um tom de 
confirmação áudio).  

Fazendo uma chamada  
Existem várias maneiras de fazer uma chamada.  
A partir do teclado móvel:  
Marque o número no teclado móvel:  
Pressione o botão "Enviar" no telefone celular.  
Para rediscar o último número:  
Telefone em Vol +: Pressione o botão "Avançar" durante 3 segundos, a fim de 
remarcar o último número (você ouvirá um tom de confirmação áudio). 
Telefone na Vol-: Pressione o botão "Backward" durante 3 segundos, a fim de 
remarcar o último número (você ouvirá um tom de confirmação áudio).  
Para fazer uma chamada de voz:  
Telefone em Vol +: Prima brevemente o botão "Avançar". Se o seu telemóvel 
suporta chamadas de voz, você será solicitado a falar o nome do contato que 
você deseja chamar.  
Telefone na Vol-: Prima brevemente o botão "Backward". Se o seu telemóvel 
suporta chamadas de voz, você será solicitado a falar o nome do contato que 
você deseja chamar. 
Prioritárias: Chamadas tem uma alta prioridade, o que significa que todas as 
outras comunicações estão temporariamente desativado quando uma chamada é 
recebida. 

Terminar uma chamada 



Existem várias maneiras de terminar uma chamada: 
• Aguarde até que a pessoa chamada para terminar a chamada.
• Pressione o botão "Avançar" (você ouvirá um tom de confirmação áudio).
• Pressione o botão "End" no telefone celular.

 Marcação rápida 
Pode guardar um número de telefone na memória do aparelho e usá-lo 
quando necessário. Primeiro, você deve salvar o número usando o "BT 
UPDATER" software PC ou smartphone aplicação "BT SET-APP". Então, 
quando você está no modo de telefone, basta pressionar 7 seg. o botão 
"Avançar".  

Usando a função de leitor de MP3 do telemóvel 
O telemóvel, quando combinadas em "Volume +" podem ser usados 
como leitores de MP3 estéreo. O dispositivo BT PRO suporta 
totalmente os protocolos A2DP e AVRCP que lhe permitem ouvir 
música estéreo e controlar remotamente leitor de MP3 do seu telemóvel. 
Você ainda pode usar os botões na unidade BT PRO para controlar as 
seguintes opções de jogo: Play, Pause, frente e para trás das músicas. 

Controles disponíveis: 
• Para reproduzir música / pausa: clique no botão "Oriente".
• Para avançar para a próxima música: pressione o botão "Avançar".
• Para retroceder para a música anterior: pressione o botão "Voltar".
Prioridade: o modo de ouvir música tem a prioridade mais baixa. Portanto, ele
sempre será desativada quando outra comunicação de áudio entrar.
Para alterar o comportamento de prioridade você pode usar o "BT
UPDATER" Software PC ou smartphone aplicação "BT SET-APP".
Atenção: É possível controlar a música A2DP estéreo apenas em "Modo de
telefone"

Music Compartilhar 
Para começar a compartilhar a sua música A2DP com o passageiro já 
emparelhado no botão do meio (máximo 10mt distância), você deve 
pressionar o botão "Backward" long (3 seg.), enquanto a música está tocando. 
O passageiro deve ser em "Telefone" ou no modo "Intercom", sem qualquer 
áudio aberto. O passageiro só pode parar o compartilhamento de música 
pressionando rapidamente o botão do meio (mas não pode controlar a 
música). O motorista pode parar o compartilhamento de música apenas 
pressionando novamente o botão "Backward" por muito tempo. Com uma 
quota de música ativo, você não pode manter aberta a comunicação Intercom. 

GPS Navigator 
O navegador GPS pode ser emparelhado usando o botão "Volume-" ou 
"Volume +" 
• Volume + botão (suporte para áudio A2DP estéreo e mono HFP)
• Volume - botão (suporte para HFP mono áudio também no fundo)

Como emparelhar o BT PRO a um GPS  
Em geral, é possível emparelhar o BT PRO a todo o GPS para motos que 
suportam conexão headset Bluetooth.  
Para emparelhar o BT PRO a um GPS, você deve primeiro entrar no modo 
de configuração: 
1. Desligue o aparelho
2. Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 segundos, até que a 

luz vermelha está acesa permanentemente..
3. Agora pressione com firmeza (3 sec), o "Volume +" ou "Volume -" botão, a 

luz azul e vermelho pisca.
4. Ative o recurso de pesquisa de dispositivos Bluetooth no seu GPS
5. Após alguns segundos, "Midland BT PRO" será exibido no seu GPS. 



6. Siga o procedimento de emparelhamento do seu GPS. Se um código PIN
for solicitado você deve digitar "0000" (quatro vezes zero).

7. Quando emparelhado com êxito, a luz azul da unidade ficar ligada por um
segundo e, em seguida, a unidade sairá do modo de configuração e mudar
para o modo de trabalho (a luz azul começa a piscar).

Navegador GPS sempre no fundo  
Para manter o porteiro aberto enquanto o GPS dá a indicação de rua, você 
deve ter o recurso "background" ativa e os GPS emparelhados em "Vol-" 
botão.  
Atenção: não podemos garantir estas características porque está dependendo de 
terceira parte. 

Dispositivo de GPS Stereo (A2DP) 
Anúncio de voz BT PRO apoio estéreo (A2DP) anúncio de voz a partir de 
navegadores GPS ou aplicativo de smartphone quando combinadas em "Vol 
+" botão. Quando um anúncio de voz "freio na", Intercom ou rádio FM é 
interrompido para dar prioridade ao anúncio em si. Por padrão, este recurso é 
ON; é possível alterar a prioridade usando o "BT Updater" Software PC ou 
aplicativo de smartphone BT SET-APP.  

Como ouvir o receptor de rádio FM 
O rádio FM está integrado no interior da unidade. Você só precisa mudar para 
o modo "Rádio FM", a fim de usá-lo. prima o botão do meio até ouvir "rádio
FM" a partir do anúncio de voz. Agora todos os três botões principais são
dedicados à Rádio FM (ver tabela).
Prima rapidamente o botão para trás para a frente ou para procurar a estação
de rádio FM. Quando você pressiona tempo o botão para trás para a frente
ou, você pode digitalizar cima ou para baixo as 6 estações gravadas. Um
anúncio de voz irá dizer-lhe o número de memória em que estão entrando.

Para salvar a estação que está a ouvir, pressione o Avanço e Retroceder juntos 
por 3 seg. Você ouvirá um sinal sonoro para confirmação.  
A estação é salva na última estação gravada usado.  
Graças ao sistema RDS, rádio FM vai escolher o sinal mais forte disponível 
para a estação de rádio que você gosta de ouvir.  
O sistema RDS está desativado por padrão, se necessário você pode ativar / 
desativar as RDS prementes junto o "Volume +" e "Volume -" botões durante 
3 segundos quando o rádio está ligado. Um anúncio de voz irá dizer-lhe o 
status de RDS.  

Rádio FM com interfone 
Quando você está no modo "Rádio FM" não é possível abrir manualmente o 
intercomunicador, só é possível abri-lo usando o recurso VOX (apenas falar) 
para a unidade emparelhado no botão "Oriente". Para ativar manualmente o 
intercomunicador você deve mudar para o modo "Intercom".  

Como ativar / desativar o rádio FM 
Por padrão, o rádio FM está ligado.  
A desativação: 
• Entre no modo "Setup": desligar o aparelho e mantenha pressionado o

botão "Middle" cerca de 7 segundos, até que a luz vermelha está acesa
permanentemente..

• Prima os botões "Middle" e "Volume +" juntos durante 3 segundos. O LED
azul pisca três vezes.

• Dê um duplo clique no botão "Middle" para sair do modo "Setup" e usar o
BTX1 PRO.

Possibilitando: 
• Siga o mesmo procedimento acima descrito; Agora, o LED azul pisca uma

vez.
• Para sair do modo "Setup", clique duas vezes no botão "central".



Emparelhamento a um rádio PMR446 com Bluetooth integrado ou externo 
 O Radio PMR446 pode ser emparelhado com o "Volume -" "Volume +" ou o 
botão. Se emparelhado em "Volume -" eo recurso "fundo" é ativado, o rádio 
PMR446 está sempre em segundo plano, mesmo quando você fala no 
interfone.  

Procedimento de emparelhamento 
• Desligue o aparelho.
• Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 seg., até que a luz vermelha

está acesa permanentemente.
• Agora pressione firmemente (3 seg) "Vol +" ou "Vol -" botão, a luz azul e

vermelho pisca.
• Siga agora o procedimento de emparelhamento explicada no manual do

próprio transceptor.

A sua entrada de áudio com fios 
Midland BT PRO pode ser ligado a uma fonte de áudio com fios, como um 
iPod (ou qualquer outro leitor de MP3).  

Ouvir música  
Para ouvir música a partir da entrada com fios, ligue a fonte de áudio usando o 
cabo AUX opcional. Os botões de volume (Vol + e Vol -) pode ser utilizado 
para ajustar o volume da fonte de áudio com fio (mas não de forma 
independente a partir do intercomunicador volume). O sistema AGC irá 
aumentar automaticamente o volume em maior velocidade.  
Atenção: nunca deixe o volume do leitor de MP3 para o máximo possível. 
Normalmente, o melhor nível é de cerca de 70% do máximo. 
Dica: Nós recomendamos que você execute alguns testes ajustando o volume do 
seu iPod / MP3 player lo na velocidade normal o volume do auricular é adequado 
às suas necessidades. O sistema AGC irá aumentar automaticamente o volume 

em maior velocidade, de modo que você não precisa do VOL + ou os botões VOL- 
para ajustá-lo. 

Ativar / desativar a entrada com fio  
Se necessário a entrada com fio pode ser ativado ou desativado:  
Activar / Desactivar: pressionar (3 seg.) Sobre o "Oriente" e "Forward" botão 
(você ouvirá um sinal sonoro de áudio para ativar confirmação e dois sinal 
sonoro de áudio para desativar).  

Áudio com fio em segundo plano: 
o áudio da ligação com fios pode estar em plano de fundo para o seu Intercom

ou comunicação de telefone. Por padrão esta opção está ON. Por favor,
consulte o parágrafo "Ligação com fios sempre em segundo plano" abaixo para
activá-lo.
Note que não é possível ter a fonte de áudio com fio no fundo para o rádio
FM.

Luz de travagem de emergência 
Na parte de trás do seu BT PRO kit de montagem você tem um LED 
brilhante luz de stop ultra-emergência. Cada vez que fizer uma travagem a 
fundo, a luz parada vai ligar para dar um alerta extra para os motoristas atrás de 
você. Em caso de necessidade de desligá-lo temporariamente (por exemplo, 
quando você andar com um passageiro), basta pressionar longa "Backward" e 
botão "Forward" togheter enquanto em "Telefone" ou no modo "Intercom" 
(um anúncio de voz vai confirmar o estado ). A unidade vai se lembrar da 
última definição utilizada, isso significa que você precisa para ligar 
manualmente a luz de stop pressionando novamente "Backward" e botão 
"Forward" togheter.  
Atenção: Por padrão, o semáforo é OFF 



Configurações especiais 
Repor todos os dispositivos emparelhados  
Às vezes você pode achar que é necessário eliminar todas as 
referências emparelhamento armazenados na unidade  BT PRO 
(operação de reposição).  
Para realizar esta operação você deve primeiro entrar no modo 
de configuração: 

• Desligue o aparelho
• Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 segundos, até que a luz 

vermelha está acesa permanentemente..
• Em seguida, pressione simultaneamente e segure o "Volume +" e "Volume 

-" botões durante 3 segundos. A luz azul será aceso por 1 segundo e depois 
voltar para RED estável.

• Dê um duplo clique no botão "Middle" para sair do modo "Setup" e usar 
o BT PRO. 

Este procedimento exclui todos os dispositivos Bluetooth emparelhados 
armazenados na memória, portanto, você não terá que "Telefone" e modo 
"Intercom", apenas o modo "Rádio FM" estará disponível.  

Voltar para a criação  
Às vezes fábrica você pode achar necessário para voltar para a configuração 
de fábrica, para redefinir todas as mudanças / setup já feitas e ter uma unidade 
"limpa".  
Para realizar esta operação você deve primeiro entrar no modo de 
configuração: 
• Desligue o aparelho
• Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 segundos, até que a luz

vermelha está acesa permanentemente..

• Em seguida, pressione simultaneamente e mantenha todos os três botões 
de "Forward" - "Oriente" - "para trás" por 3 segundos. A Light Blue será 
acesa por 1 seg e de volta para RED estável.

• Dê um duplo clique no botão "Middle" para sair do modo "Setup" e usar 
o BT PRO. 

Este procedimento exclui todos os dispositivos Bluetooth emparelhados 
armazenados na memória, portanto, você não terá que "Telefone" e modo 
"Intercom", apenas o modo "Rádio FM" estará disponível.  

Ajustar / desativar a função VOX (Intercom e telefone) 
 O recurso Intercom pode ser ativado manualmente e vocal (VOX). A 
activação do VOX é influenciado pelo ruído de fundo e, por conseguinte, pela 
velocidade do vento e. Para melhores resultados, é possível escolher um dos 
seguintes níveis de sensibilidade quatro microfone: alta, média, baixa e muito 
baixa. A configuração padrão de BT PRO é "médio". Também é possível 
desativar o recurso VOX, a fim de ativar o Intercom e telefonema responder 
recursos somente no modo manual.  

Ajustar a sensibilidade do microfone (VOX)  
Para realizar esta operação você deve primeiro entrar no modo de 
configuração: 
1. Desligue o aparelho.
2. Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 segundos, até que a luz 

vermelha está acesa permanentemente.
3. Seu BT PRO está agora em "Configurar o modo".
4. Pressione brevemente o botão "Backward", o vermelho indicador muda a 

luz a um azul estável.
5. Agora, pressione "Volume +" ou "Volume -" para aumentar ou reduzir a 

sensibilidade. Cada vez que você pressionar os botões de Volume a luz 



vermelha piscará para confirmação. Quando você chegar ao fim do limite 
superior e inferior, a luz vermelha não pisca.  

6. Pressione novamente o botão "Backward"; a luz azul pisca várias vezes, a 
fim de deixá-lo saber a sensibilidade selecionado:
Uma piscada = VOX desativado
duas vezes = baixa sensibilidade
3 vezes = sensibilidade normal
4 vezes = alta sensibilidade (configuração padrão)
5 vezes = maior sensibilidade
O indicador de luz é voltar para Red ( "Configurar o modo") e as 
alterações são confirmadas.

7. Se necessário, você pode ajustar novamente a sensibilidade repetindo os 
passos do ponto 1, caso contrário, sair do modo de configuração com um 
duplo clique no botão "Oriente". Uma vez que a luz vermelha se desligar, o 
LED azul começa a piscar. Agora você pode usar seu BT PRO. 

Desativando o recurso VOX (Intercom e telefone)  
Siga todo o procedimento descrito nas etapas anteriores e escolha a opção de 
apenas um flash de (VOX desativado).  

Ligação com fios sempre em segundo plano 
Este recurso permitirá que você mantenha a conexão com fio sempre ligado, 
mesmo quando o telefone ou o intercomunicador está aberto (mas não 
quando você está no modo de rádio FM). Por padrão, o recurso de fundo é 
ON.  
A desativação: 
• Entre no modo "Setup":
• Desligue o aparelho> Pressione e segure o botão "Middle" cerca de 7 seg.,

Até que a luz vermelha está acesa permanentemente.

• Pressione o botão "Avançado" e botão "Oriente" em simultâneo durante 3 
segundos. O LED azul pisca três vezes. > Dê um duplo clique no botão 
"Middle" para sair do modo "Setup" e usar o BT PRO. 

Activação:  
Siga o mesmo procedimento acima descrito; Agora, o LED azul pisca uma vez. 
Para sair do modo "Setup", clique duas vezes no botão "central".  

Configuração e Atualização de Firmware 
É possível configurar e atualizar o firmware do seu BT PRO utilizando a 
ligação USB ao seu PC.  
No site www.midlandeurope.com Midland na página BT PRO você pode 
encontrar o software PC e as novas actualizações de firmware, se disponível.  
ATENÇÃO: NÃO CONNNECT A UNIDADE AO PC ANTES 
DE BAIXAR E INSTALAR O SOFTWARE 

ALAN Communications garantia limitada 
Esta garantia não limita os direitos de usuário reconhecidos nas leis e 
regulamentos de cada Pais sobre as vendas de bens de consumo.  
Durante o período de garantia, ALAN COMMUNICATIONS, reparação 
dentro de um período razoável de tempo defeitos em materiais, design e 
fabricação, reparação gratuita. Esta garantia limitada é válida somente no país 
onde adquiriu o produto.  

Período de Garantia 
O período de garantia começa no momento da compra pelo primeiro usuário 
final. O produto consiste em diferentes partes que podem ter diferentes 
períodos de garantia. Esta garantia é válida por um período de: 
• 24 meses para o transceptor
• 6 meses para os seguintes acessórios: bateria, carregador de bateria,

antena e outros acessórios

http://www.midlandeurope.com


Para obter mais informações sobre este e outros assuntos relacionados com o 
serviço de garantia, ir para nosso site  www.midland.es.  

Como activar o serviço de garantia  
Se o produto tem um defeito, contacte o seu revendedor ou siga as instruções 
no site www.midland.es.  
Qualquer reclamação para o produto afectado, devem entrar em contato 
dentro de um prazo razoável a partir de quando foi observado o defeito e, em 
qualquer caso, após a expiração do período de garantia.  

Para aceder a esta garantia, é necessário enviar para o serviço tecnico: 
• O produto em causa (equipamento ou acessório) com uma nota

explicativa da anomalia detectada.
• O recibo original de venda com o nome e endereço do fornecedor, a data

ea o local de compra que não é coberto

Esta garantia limitada não cobre: 
• A deterioração do produto devido à utilização normal.
• Defeitos causados por mau uso (defeitos causados por objetos cortantes,

deformações, pressões, quedas, etc.).
• Defeitos ou danos causados por um contrário ao indicado nesse uso

manual.
• Defeitos causados por outros fatores ou eventos que estão além do

controle do fabricante.

Esta garantia limitada não cobre defeitos ou danos ao produto para uso ou 
conexão com qualquer produto, acessório, software e / ou serviços que não 
são fabricados ou fornecidos pelo fabricante ou pelo uso do produto para 
qualquer outra função diferente da que ele tem ou foi fabricado. A garantia 
não cobre defeitos causados por curtos-circuitos nas baterias de seus 

contatos, se os selos são quebrados ou células mostra evidências de que a 
bateria tenha sido utilizado em outros do que para o qual foi equipamentos 
fabricados. Esta garantia limitada será anulada se o produto tiver sido aberto, 
modificado ou reparado por alguém que não seja um serviço autorizado ALAN 
Communications se reparado utilizando peças não autorizadas ou se o número 
de série do produto foi removido, apagado, alterados ou ilegíveis de alguma 
forma, sendo a critério exclusivo da ALAN comunicações. Esta garantia 
limitada será anulada se o produto for exposto à umidade, condições 
ambientais extremas ou a temperatura, corrosão, oxidação, o derramamento 
de alimentos ou líquidos ou à influência de produtos químicos. 

Certificações CE europeus CTE International Srl. declara sob sua 
responsabilidade que este dispositivo está em conformidade com as 
disposições da Directiva 99/05 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de março de 1999, transposta para o direito espanhol pelo Real Decreto 
1890/2000, de 20 de novembro (a partir de 13/06/2017 da Directiva 
2014/53 / UE). os usuários não estão autorizados a fazer quaisquer alterações 
ou modificações na unidade. As alterações não são aprovados pelo fabricante 
anulará a garantia. © MIDLAND IBERIA. no todo ou em parte, sem a 
permissão por escrito do proprietário é proibida. Para mais informações, visite 
nosso site www.midland.es 




