
 
 

 

 

BTX1 PRO, BTX2 PRO, BT NEXT PRO 

Versão 28‐03‐2018 – Midland Wind Experience 

Ao atualizares a tua unidade BT PRO com esta nova versão de firmware, terás acesso às seguintes novas 
funcionalidades e melhorias: 

1. Supressor de ruído e filtro de ruído: Estes novos filtros atuam sobre o microfone, suprimindo os ruídos 
do vento e do motor que são passados para o teu colega em comunicações intercom.  

2. Equalizador: com o novo software BT Pro Updater (PC e Mac) e com a nova BT Set App, é possível 
equalizar o som (mudar os tons de áudio Treble/Bass) da MUSICA, FM RADIO, INTERCOM. 

3. Anuncio do estado do nível da bateria quando o utilizador liga a unidade ou pressiona as teclas VOL+ 
e VOL- em simultâneo (pressão curta). 

4. Funcionalidade Background (quando emparelhado na tecla VOL- do BTX1 Pro e BTX2 Pro): agora temos 
compatibilidade total com as linhas GPS Garmin Zumo, TomTom Rider e BMW Navigator que 
conseguem dar guias vocais de indicações em background para o Intercom. 

5. Retoma automática de comunicação intercom se esta tiver sido interrompida pela conexão VOL+ 
(como por exemplo chamadas telefónicas ou indicações GPS). 

6. Retoma automática do Music Share se interrompida pela ligação intercom ou indicações GPS. 
7. Redução da distorção de música quando o volume do telefone está selecionado no máximo. 
8. Correção de problemas de conexão com TomTom Rider 2013 

(selecionar “Special compatibility” no software BTPro updater) 
9. Compatibilidade total com DUCATI Bluetooth System. 
10. Compatibilidade total com BMW GS1200 Bluetooth Connectivity System 

(selecionar “Special compatibility” no software BTPro updater) 
11. Compatibilidade total com KTM 1290 Bluetooth System 

(selecionar “Special compatibility” no software BTPro updater) 
12. Correção generalizada de bugs 

 

NÃO DESCOMPRIMIR O FICHEIRO ZIP DO FIRMWARE!  

DEIXAR COMPRIMIDO CONFORME FICA APÓS DOWNLOAD. 

Para fazer o upload do firmware na unidade BT PRO, é necessário que o programa “BT Pro Updater” esteja 
instalado (PC ou Mac OS). 

Faz o download da última versão do software “BT Pro Updater” antes de tentar instalar o novo firmware!!! 

ATENÇÃO:  Após  atualização e caso tenhas algum telefone ou qualquer outro dipositivo Bluetooth 
emparelhado, terás de fazer novamente todos os emparelhamentos, caso contrário o único modo que ficará 
ativo na unidade será o “FM Radio”. 



 
 

 

 

COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS  
BLUETOOTH DE MOTOS 

 
 

 
 

O sistema Bluetooth da Ducati está disponível em duas diferentes versões: 2015/2017 
e 2018 
 
Para BTX1 Pro/X2 Pro: precisa de emparelhar o sistema Ducati na tecla VOL+ 

 

Para BTNext Pro, terá de emparelhar o sistema Ducati na tecla VOL- . 
- Atenção: logo após emparelhamento lembre-se de sair do ecrã de 
configurações Bluetooth do sistema Ducati, caso contrário o procedimento de 
emparelhamento não ficará completo (e o BTNext Pro continuará a piscar 
Vermelho/Azul). 

 
- Ligue a sua unidade BTNext Pro a um PC ou Mac, inicie o software “BTPro 
Updater” e ative a opção “Ducati compatibility” que se encontra dentro da opção 
“Special compatibility VOL- button”. 

 
Todas as funcionalidades são suportadas como musica para Condutor e Passageiro, 
atendimento de chamadas telefónicas, abertura do canal de comunicação intercom entre 
as duas unidades. 
 
Versão 2015/2017 
Não é possível fazer chamadas telefónicas (o sistema Ducati não permite esta 
funcionalidade). 
 
Versão 2018 
É possível fazer chamadas telefónicas mas apenas selecionando a partir da lista dos últimos 
números marcados. 
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Para BTX1 Pro/X2 Pro: precisa de emparelhar o Sistema BMW / KTM na tecla VOL+ 
- Ligue a sua unidade BTX1 Pro / BTX2 Pro ao seu PC ou Mac, inicie o software “BTPro 
Updater” e ative a opção “BMW 1200 / KTM 1290 compatibility” dentro da opção “Special 
compatibility” button. 
 
Para BTNext Pro, deverá emparelhar o Sistema BMW / KTM System na tecla VOL- (não é 
necessário alterar a configuração dentro da opção “Special compatibility”). 
 

Os sistemas BMW / KTM não suportam o protocolo AVRCP, o que significa que não é 
possível controlar a musica a partir da unidade intercom BT Pro. 
 
 
 
 

COMO FUNCIONA O “MWE NOISE KILLER” 
 

MWE significa Midland Wind Experience 
Durante as comunicações em modo intercom e juntamente com a voz, também existem outros 
ruídos que são captados pelos microfones e que são enviados para os diversos participantes. O 
“Noise killer” e o “Noise Gate filter” utilizam algoritmos DSP especiais para eliminar (ou reduzir o 
mais possível) o barulho do vento e do motor que é capturado pelos microfones, de forma a 
proporcionar uma comunicação intercom o mais clara e nítida possível.  
Os melhores resultados são conseguidos caso todas as unidades de intercom tiverem a função 
“MWE Noise Killer.”  
  
No caso de emparelhar uma unidade com “MWE Noise killer” a outra unidade que ainda não tenha 
o firmware MWE (tal como a gama anterior Midland BTX ou outras marcas com Universal 
Intercom), apenas a unidade sem MWE irá beneficiar da função “Noise killer” (que está disponível 
na unidade com MWE). Caso necessário, a função MWE Noise killer poderá ser desativada através 
do software BTPro Updater.  
 

Ver imagem ilustrativa em baixo com exemplos da qualidade de comunicação entre unidades com e sem 
MWE.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


