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Introducere  
 
Multumim pentru achizitionarea sistemului de intercomunicatie Midland BT2, primul sistem 

multimedia fara fir pentru comunicarea intre motociclete. 
Sistemul Midland BT2 a fost proiectat pentru a fi montat in casca dumneavoastra si utilizat 

pentru comunicarea cu alte dispozitive cu bluetooth precum telefoanele mobile sau sistemele GPS. 
Daca doriti, acesta poate fi imperecheat cu un alt BT2 pentru a stabili o cumincare intre sofer si 
pasager, sau intre 2 motociclete la o distanta de maxim 200m intre ele. Sistemul este echipat si cu o 
conexiune cu fir pentru a conecta mp3-playere, iPod-uri sau statii PMR pentru comunicatii intre 
motociclete pana la o distanta de maxim 5 km. 

 
Midland BT2 este dispoinibil in 2 variante: 
- BT2 Intercom single – kit cu un singur dispozitiv BT2 
- BT2 Intercom twin – kit cu 2 dispozitive BT2 
 

Continutul pachetului 
 
In functie de varianta aleasa pachetul va contine urmatoarele: 
 
BT2 Intercom single 
- Un dispozitiv BT2 
- Un kit audio cu 2 difuzoare si 2 microfoane interschimbabile 
- Un suport de prindere cu banda dublu adeziva pentru atasarea dispozitivului la casca 

moto 
- Un suport cu clema pentru prinderea dispozitivului pe casca si imbusul necesar pentru 

desfacerea/strangerii surubelelor clemei 
- Un cablu audio pentru conectarea unui iPod sau a altor modele de MP3 playere 
- Un incarcator de perete cu o mufa miniUSB 
- Benzi cu scai pentru o prindere usoara a difuzoarelor in interiorul castii moto 
 
BT2 Intercom twin 
- Doua dispozitive BT2 
- Doua kit-uri audio cu 2 difuzoare si 2 microfoane interschimbabile 
- Doua suporturi de prindere cu banda dublu adeziva pentru atasarea dispozitivelor la 

castile moto 
- Doua suporturi cu clema pentru prinderea dispozitivelor pe casti si imbusul necesar 

pentru desfacerea/strangerii surubelelor clemei 
- Doua cabluri audio pentru conectarea unui iPod sau a altor modele de MP3 playere 
- Un incarcator de perete cu doua mufe miniUSB 
- Benzi cu scai pentru o prindere usoara a difuzoarelor in interiorul castii moto 

NOTA: Dispozitivele din pachetul BT2 intercom twin sunt deja imperecheate si pot fi utilizate 
imediat pentru comunicare intre ele. 
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Specificatii tehnice 
 Bluetooth 2.0 stereo 
 Sistem de control automat al volumului in functie de zgomotul din fundal (AGC) 
 Functie VOX 
 Apeluri private sau comune (comunicatie in 3 directii) 
 Activare manuala pentru telefon, intercom sau conexiune cablata 
 Rezistent la apa 
 Baterie Li-Ion ce permite convorbiri de pana la 8 ore  
 Timp de reincarcare : 4 ore 
 Dimensiuni: 87x47x16 mm 

Conexiuni Bluetooth 
- Cu dispozitive identice pentru conversatii intre pasager si pilot sau intre motociclete pana 

la maxim 200m distanta 
- Cu alte dispozitive bluetooth cum ar fi telefonul mobil, sistem de navigatie GPS, MP3 

playere sau statii PMR cu bluetooth incorporat, pentru conversatii intre motociclete  

Conexiuni cablate 
- Pentru iPod sau MP3 player (cablu inclus in colet) 
- Pentru statii radio PMR (cu ajutorul unui cablu achizitionat separat) 

Incarcarea bateriei 
 

Atentie!!! Inainte de prima utilizare a sistemului tineti minte sa incarcati bateria cel putin 4 ore. 
 

Asigurati-va ca dispozitivul este incarcat complet inainte de a-l utiliza prima oara. Dupa 
prima incarcare ce dureaza cel putin 5-6 ore, o reincarcare completa va dura aproximativ 4 ore.  

Incarcati dispozitivul prin inserarea mufei adaptorului de alimentare in mufa pentru 
incarcare a dispozitivului (ridicati protectia de cauciuc pentru a insera mufa): 

- LED-ul rosu va incepe sa clipeasca cand incepe incarcarea 
- Tineti dispozitivul la incarcat pana cand LED-ul rosu se stinge 
- Deconectati alimentatorul de la dispozitiv 

Descrierea dispozitivului  
 
Dispozitivul BT2 are 5 butoane multifunctionale pe fata si 3 conexiuni posibile in partea de 

jos. 
Descrierea functiilor butoanelor: 

 Telefon : poate fi utilizat pentru a activa/dezactiva si administra functiile unui telefon mobil 
 Muzica : permite activarea/dezactivarea redarii muzicii de la un mp3 player sau telefon mobil 
 Aux : poate fi utilizat pentru a activa/dezactiva iesirea audio cablata 
 Volum + : permite cresterea volumului 
 Volum - : permite scaderea volumului 
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Descrierea conexiunilor cablate: 
 Incarcare : permite incarcarea dispozitivului utilizand un cablu standard miniUSB 
 Microfon si casti : permite conectarea unor casti cu microfon 
 iPod/MP3/PMR446 : permite conectarea unui iPod, Mp3 player sau a unei statii PMR  

 
Descrierea dispozitivului: 
Kit-ul audio include 2 casti ultra plate si 2 microfoane interschimbabile, fiecare dotate cu 

sistem de montare si cablu. 
 
Montarea castilor: 
Cele 2 casti au un sistem de prindere cu scai ce ajuta la prinderea lor in interiorul castii 

moto. Aveti grija sa nu va acopere in totalitate urechea, trebuie sa puteti auzi intotdeauna zgomotele 
din trafic. 

 
Montarea microfonului: 

 Microfonul fara fir : plasati sectiunea cu scai/adeziv intre 
captuseala si partea dura a castii, astfel incat microfonul 
sa fie corect pozitionat cu partea alba in fata gurii 
dumneavoastra. Acet tip de microfon este potrivit pentru 
castile moto deschise. 
 
 

 Microfonul cu fir : utilizand banda adeziva/cu scai, 
pozitionati microfonul in interiorul castii in fata gurii 
dumneavoastra. Acest tip de microfon este potrivit pentru 
castile inchise. Mini-conectorul microfonului va permite 
alegerea solutiei potrivite tipului de casca utilizata. 
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Kit-ul audio trebuie conectat la mufa centrala a dispozitivului Midland BT2 utilizand un 

conector in forma de “L”. acest conector este foarte flexibil si poate fi adaptat cu usurinta la 
majoritate castilor moto din comert. 

 

Descrierea partilor de fixare 
 
Dispozitivul Midland BT2 poate fi fixat pe casca moto in 2 moduri: prin utilizarea suportului 

cu banda dublu adeziva sau a clamei de prindere furnizata in colet. Aceste metode permit fixarea 
sigura a dispozitivului pe casca si inlaturarea usoara a acestuia cand este nevoie. 
 Suport cu banda dublu adeziva: pentru a atasa suportul cu banda 

dublu adeziva pe casca, curatati locul de montare, indepartati folia 
protectoare si plasati suportul pe casca prin apasarea pe suprafata 
pentru cateva secunde 

 
 Clama de prindere: utilizand cheia potrivita, desfaceti cele 2 suruburi 

de pe clama si pozitionati suportul intre captuseala castii si protectia 
rigida de exterior, apoi strangeti cele 2 suruburi pentru a fixa ferm 
clama de casca moto. 
 

Montarea si scoaterea dispozitivului din sistemul de prindere: dispozitivul poate fi 
montat foarte simplu doar prin glisarea in jos a acestuia in suport. Dispozitivul este tinut in loc de o 
clama aflata in partea superioara a acestuia. (A) 

     
Pentru a scoate dispozitivul din suport, apasati pe clama de fixare (A) apoi impingeti 

dispozitivul in sus. 
 

Pornirea/oprirea 
dispozitivului 

Pornirea dispozitivului poate fi 
realizata prin apasarea butonului 
“Intercom” (LED-ul albastru ca lumina). 
Oprirea dispozitivului se realizeaza prin 
apasarea simultana a butoanelor 
“Intercom” si “AUX” timp de 3 secunde, 
pana cand LED-ul rosu clipeste de 3 ori. 
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Configuratii tipice ale BT2 

   
Un sigur dispozitiv Midland 
BT2 (doar pilot) 
 Conexiune bloetooh pentru 

telefon, GPS si MP3 player 
 Conexiune cablata pentru 

iPod sau MP3 player 
 Sistem de comunicatie intre 

2 motociclisti la o distanta 
de  maxim 200m 

2 Midland BT2 imperecheate 
(pilot si pasager) 
 Comunicatie intre pilot si 

pasager 
 Pilotul se poate conecta prin 

bluetooth la un sistem GPS, 
insa amandoi se pot conecta la 
un MP3 player sau telefon 
mobil individual si tot vor putea 
comunica intre ei 

 Conexiune cablata pentru iPod 
sau MP3 player individual 

Mai multe Midland BT2 pentru 
comunicare intre motociclete 
(pilotiisi pasagerii sunt echipati cu 
Midland Bt2 si statii PMR) 
 Comunicatie intre pilot si pasager 
 Pilotul se poate conecta prin 

bluetooth la un sistem GPS, insa 
amandoi se pot conecta la un MP3 
player sau telefon mobil individual 
si tot vor putea comunica intre ei 

 Conexiune cablata pentru iPod sau 
MP3 player individual 

 Comunicatie in grup prin 
intermediul unor statii PMR 

 

Conditii generale de prioritate 
Dispozitivul BT2 poate fi imperecheat cu alte dispozitive bluetooth cum ar fi telefoanele 

mobile, sisteme de navigatie GPS, MP3 playere etc. 
In funtie de tipul dispozitivului, BT2 atribuie prioritati de operare; de exemplu apelurile au o 

prioritate mai mare in comparatia cu redarea muzicii. Asta inseamna ca la primirea unui apel in 
timpul redarii muzicii, muzica va fi automat intrerupta pentru a va permite preluarea apelului. Exista 
3 nivele de prioritate pentru indeplini cele mai intalnite cerinte: 

1. Dispozitive cu grad de prioritate 1 (inalt) : datorita modului lor de utilizare, telefoanele 
mobile si sistemele de navigatie GPS au prioritate mai inalta fata de alte dispozitive 
conectate. De aceea, apelurile sau instructiunile primite de la sistemul GPS intotdeauna vor 
intrerupe alte comunicatii active. Dispozitivele cu grad de prioritate 1 trebuie imperecheate 
cu BT2 utilizand butonul “Telefon” 

2. Dispozitiv cu grad de prioritate 2 (mediu) : acest grad de prioritate poate fi atribuit dor 
unui alt dispozitiv BT2. Activarea functiei de intercom dezactiveaza toate celelalte 
comunicatii cu exceptia celor cu grad de prioritate 1, asta daca nu ati modificat setarile 
implicite. Cele 2 dispozitive BT2 pot fi imperecheate utilizand butoanele “Volum+” si 
“Volum-“ 

3. Dispozitive cu grad de prioritate 3 (scazut): MP3 playerele, adaptoarele bluetooth sau 
statiile PMR au cea mai scazuta prioritate, ceea ce inseamna ca toate comunicatiile cu aceste 
dispozitive vor fi dezactivate daca se va primi un apel  telefonic sau o instructiune de la 
sistemul de navigatie GPS, sau daca functia de intercom este activata. Dispozitivele cu acest 
grad de prioritate pot fi imperecheate cu BT2 utilizand butonul “AUX” 
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Dispozitivul BT2 poate fi imperecheat cu alte dispozitive si prin intermediul conexiunii 
cablate. Aceasta conexiune are cel mai sczut grad de prioritate si este dezactivata de fiecare data 
cand o conexiune bluetooth este activata. 

 

Imperecherea cu alte dispozitive cu Bluetooth 
 
Dispozitivul BT2 este un dispozitiv cu Bluetooth ce poate fi imperecheat cu alte dispozitive 

de acest tip. 
Inaintea realizarii acestei operatiuni, dispozitivul trebuie setat pe modul de imperechere 

(SETUP). 
Singurele operatiuni permise in acest mod sunt cele de imperechere. Pentru a utiliza 

dispozitivul dupa imperecherea cu un alt dispozitiv trebuie sa iesiti din modul de imperechere. 
Pentru a intra in modul de imperechere apasati si tineti apasat timp de 7 secunde butonul 

“Muzica” pana cand LED-ul rosu ramane aprins. Acum dispozitivul poate fi imperecheat cu alte 
dispozitive. 

 
Imperecherea dispozitivului BT2 cu un telefon mobil 

1. Porniti cautarea dispozitivelor Bluetooth din telefonul mobil 
2. Setati dispozitivul BT2 in modul de imperechere, apoi apasati butonul “Telefon” pana cand 

LED-urile rosu si albastru incep sa clipeasca. 
3. Dupa cateva secunde pe ecranul telefonului mobil va aparea “Midland BT2”. Selectati-l si apoi 

urmati instructiunile din manualul de utilizare al telefonului mobil, pentru a finaliza 
imperecherea. Cand va este cerut, introduceti codul de imperechere “0000” (4 zerouri). 
Telefonul dumneavoastra ar trebui sa afiseze apoi un mesaj de confirmare daca imperecherea a 
fost realizata cu succes (in cazul unui mesaj de eroare, incheiati totusi procedura, iesiti din 
modul de imperechere din BT Single si incercati sa-l utilizati impreuna cu telefonul mobil) 

4. Dispozitivul BT2 va reveni in modul de imperechere (LED-ul rosu va fi aprins) pentru a indica 
faptul ca este pregatit pentru imperecherea cu alte dispozitive. 
 

Imperecherea dispozitivului BT2 cu un sistem de navigatie GPS 
In general, este posibila imperecherea dispozitivului Midland BT2 cu un sistem de navigatie 

GPS cu bluetooth. 
1. Activati bluetooth-ul de pe sistemul dumneavoastra de navigatie apoi dati cautare de noi 

dispozitive.  
2. Asigurati-va ca dispozitivul  BT Single este in modul de imperechere si apoi apasati butonul 

“Telefon” pana cand LED-urile rosu si albastru incep sa clipeasca 
3. Dupa cateva secunde pe ecranul GPS-ului va aparea “Midland BT Single”. Selectati-l si apoi 

urmati instructiunile din manualul de utilizare al sistemului de navigatie, pentru a finaliza 
imperecherea. Cand va este cerut, introduceti codul de imperechere “0000” (4 zerouri). GPS-ul 
va afisa apoi un mesaj de confirmare daca imperecherea a fost realizata cu succes. 

4. Dispozitivul BT Single va reveni in modul de imperechere (LED-ul rosu va fi aprins) pentru a 
indica faptul ca este pregatit pentru imperecherea cu alte dispozitive. 
 

Daca imperecheati dispozitivul cu un telefon mobil, nu-l veti putea imperechea si cu un 
sistem de navigatie GPS, si invers, deoarece ambele sunt setate cu prioritate 1. Aceasta problema 
poate fi rezolvata simplu prin imperecherea telefonului mobil direct cu sistemul de navigatie GPS si 
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apoi sistemul GPS cu BT Single. In acest caz, functiile telefonului mobil vor fi administrate din 
sistemul de navigatie. 

 
Atentie!!! Procedura de cautare a dispozitivelor Bluetooth (LED-urile rosu si albastru 

clipesc) va continua timp de 2minute. Daca nu a fost gasit nici un dispozitiv in acest interval de 
timp, dispozitivul BT Single revine in modul de imperechere (LED-ul rosu aprins permanent). 
Pentru a incepe o noua cautare, repetati procedura de imperechere de la pasul 2. Pentru a anula 
procedura oricand, apasati pe butonul “Muzica” de doua ori. 

 
Resetarea dispozitivelor memorate  
Uneori veti avea nevoie sa stergeti toate dispozitivele imperecheate cu BT Single. Pentru a 

realiza acest lucru, apasati butoanele “Volume+” si “Volume-“ simultan timp de 4 secunde (LED-ul 
albastru se va aprinde pentru 1 secunda). 

 
Iesirea din modul de imperechere 
Dupa imperecherea tuturor dispozitivelor Bluetooth dorite, trebuie sa iesiti din modul de 

imperechere pentru a putea utiliza dispozitivul BT Single. Pentru a realiza acest lucru, apasati 
butonul “Muzica” pentru 3 secunde (LED-ul rosu se va stinge iar cel albastru ca incepe sa 
clipeasca).  

 
Conectarea la dispozitivele bluetooth imperecheate 
Dupa imperecherea cu succes a dispozitivelor, le puteti activa si dezactiva fara a mai repeta 

procedura de imperechere. Tot ce trebuie sa faceti este sa activati dispozitivul imperecheat sau sa il 
aduceti la o distanta optima pentru a realiza conexiunea. Daca nu reusiti sa restabiliti conexiunea, 
selectati dispozitivul Midland BT Single din meniul de dispozitive din mobilul sau GPS-ul 
dumneavoastra si apoi reactivati conexiunea. 

 
Ajustarea volumului 
Midland BT Single utilizeasca tehnologia AGC, ce ajusteaza automat volumul in functie de 

zgomotul de fundal. 
Totusi, este deasemenea posibila ajustarea manuala a volumului prin intermediul butoanelor 

“Volume+” si “Volume-“. 
 

Utilizarea functiilor dispozitivului bluetooth imperecheat 
cu BT Single 

 
Utilizarea functiilor telefonice 
Pentru a utiliza functia telefonica asigurati-va ca ambele dispozitive sunt pornite si 

imperecheata corespunzator. 
 
Preluarea unui apel se poate realiza in 2 moduri:  

 vocal: rostiti un cuvant pentru a prelua apelul si apoi incepeti sa vorbiti. Tineti minte ca 
puteti utiliza aceasta functie doar dupa al treilea sunet de apelare, si doar la telefoanele ce 
permit acest lucru 

 manual: apasati butonul “Telefon” si apoi incepeti sa vorbiti 
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Pentru respingerea unui apel puteti lasa telefonul sa sune in continuare, sau puteti apasa 
butonul “Telefon” timp de cateva secunde. 

 
Efectuarea unui apel poate fi realizata in mai multe moduri: 

 formati numarul de telefon de la tastatura telefonului si apoi apelati; acest mod de apelare nu 
trebuie utilizat cand manevrati un automobil. 

 pentru a apela ultimul numar format, apasati tasta “Telefon” timp de 3 secunde (veti auzi un 
ton de confirmare in casca) 

 apelare vocala: aceasta optiune este posibila daca telefonul mobil permite aceasta functie. 
Pentru a efectua un apel in acest caz, apasati scurt butonul “Telefon” apoi telefonul mobil va 
va cere sa pronuntati numele persoanei pe care doriti sa o apelati. 
 
Utilizarea corecta a acestei functii depinde de tipul de casca uilizata (inchisa sau deschisa) si 

de viteza cu care circulati. Va recomandam sa efectuati cateva teste pentru a determina solutia 
optima ce vi se potriveste. 

 
Atentie!!! Daca ascultati muzica de la un MP3 player conectat prin bluetooth, nu veti putea 

efectua procedurile de apelare al ultimului numar apelat sau a apelarii vocale, deoarece butonul 
“Telefon” este utilizat pentru controlul MP3 player-ului 

 
Incheierea unui apel poate fi efectuata in mai multe moduri: 

 asteptati ca cealalta pesoana sa incheie apelul 
 apasati butonul “Telefon” timp de 3 secunde (veti auzi un ton de confirmare) 
 apasati butonul rosu de pe telefonul mobil – acesta optiune nu trebuie utilizata cand 

manevrati un automobil! 
 
Activarea/dezactivarea functiei VOX pe telefonul mobil: cu dispozitivul BT single oprit, 

apasati si mentineti butonul “Muzica” pana LED-ul rosu va ramane aprins. Acum este in modul de 
imperechere. Tineti apasate simultan butonanele “Telefon” si “Aux” pentru 3 secunde. Daca functia 
Vox era activata, acum va fi dezactivata (LED-ul albastru ca vlipi la fiecare 2 secunde). In caz 
contrar, daca funtia VOX era dezactivata, ea va fi activata (LED-ul albastru va lumina continuu 
timp de 2 seunde). 

 
Redarea muzicii din telefonul mobil: multe telefoane mobile ofera posibilitatea ascultarii 

melodiilor stocate in memoria sa. Midland BT Single suporta protocoalele A2DP si AVRCP ce 
permit ascultarea stereo a melodiilor si controlarea MP3 playerului incorporat in telefonul mobil. 
Puteti utiliza butoanele BT Single-ului pentru a efectua urmatoarele operatiuni: redare, pauza, 
derulare inainte, derulare inapoi. 

Atentie!!! Controlul este posibil doar daca telefonul mobil suporta protocolul AVRCP. 
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Controale disponibile: 

 pentru a activa MP3 playerul apasati butonul “Muzica” timp de 3 secunde 
 pentru a reda/pune pauza, apasati scurt butonul “Muzica” 
 pentru a merge la melodia urmatoare apasati scurt butonul “Telefon” 
 pentru a merge la melodia anterioara apasati scurt butonul “ AUX” 
 pentru a dezactiva MP3 playerul apasati butonul “Muzica” timp de 3 secunde 

 
Utilizarea functiilor sistemului GPS imperecheat 
Pentru a utiliza functiile sistemului de navigatie GPS asigurati-va ca cele 2 dispozitive sunt 

imperecheate corespunzator. 
 
Ascultarea indicatiilor de la GPS: indicatiile rutiere de la GPS vor fi imediat transmise 

catre BT Single, prin dezactivarea temporara a tuturor comunicatiilor active. Dupa terminarea 
indicatiilor, comunicatiile existente vor fi reactivate automat. 

 
Redarea muzicii din sistemul de navigatie: majoritatea sistemelor GPS permit ascultarea 

muzicii cand nu sunt transmise indicatii de orientare. In acest caz, comunicarea cu sistemul GPS 
este intotdeauna activa. 

Utilizarea intrarii audio cablate 
Dispozitivul BT Single este dotat cu o intrare audio cablata ce poate fi utilizata pentru 

conectarea unei surse audio stereo cum ar fi un iPod (sau orice alt MP3 player) sau a unei statii 
PMR pentru comunicare intre motociclete. 

 
Atentie!!! Conexiunea audio cablata are prioritate scazuta in fata conexiunii bluetooth, de 

aceea va fi dezactivata cand este prezenta o comunicatie bluetooth. 
 
Ascultare muzica: conectati MP3 player-ul la intrarea audio prin intermediul cablului inclus 

in pachetul BT Single. Nivelul volumului este ajustat automat de sistemul AGC,  ceea ce inseamna 
ca trebuie sa setati volumul din MP3 player la un nivel ce va permite sa ascultati muzica la o viteza 
normala. 

 
Atentie!!! Nu setati niciodata la maxim volumul MP3 player-ului. 
Atentie!!! Butoanele “Volum+” si “Volum-“ nu pot fi utilizate pentru ajustarea volumului 

MP3 player-ului, ci doar pentru dispozitivul BT Single. 
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Activarea/dezactivarea intrarii audio cablate se poate realiza prin intermediul butonului 
“AUX”: 
 dezactivare: apasati scurt butonul “AUX” (veti auzi 2 beep-uri scurte de confirmare) 
 activare: apasati scurt butonul “AUX” (veti auzi un beep de confirmare) 

 

Utilizarea impreuna cu o statie PMR 
Pentru a putea utiliza o statie PMR trebuie sa cumparati un cablu specific pentru conexiune. 
Pentru a comunica prin intermediul statiei PMR apasati butonul PTT pentru a vorbi, si 

eliberati butonul pentru a asculta. Cablul conectat la statie are un buton PTT ce poate fi prins pe 
ghidonul dumneavoastra. 

 

Lumini si semnale sonore 
 

Indicator LED Stare dispozitiv 
Nici un LED aprins Dispozitivul este oprit sau complet incarcat cand 

este conectat la alimentare 
LED-ul albastru clipeste la fiecare 3 secunde Dispozitivul este pornit 
LED-ul rosu clipeste de 3 ori Dispozitivul este oprit 
LED-ul albastru clipeste la fiecare 3 secunde 
LED-ul rosu clipeste la fiecare 3 secunde 

Dispozitivul se afla in standby  
Dispozitivul se afla in standby si are bateria 

scazuta 
LED-urile albastru si rosu se aprind o data la 

3 secunde 
Dispozitivul este activ 

LED-urile albastru si rosu se aprind 
impreuna si cel rosu clipeste la fiecare 3 
secunde 

Dispozitivul este activ dar are bateria scazuta 

LED-ul rosu clipeste o data la fiecare 2 
secunde 

Dispozitivul se incarca cand este conectat la 
alimentare 

LED-ul rosu aprins continu Dispozitul se afla in modul de setare 
LED-urile rosu si albastru clipesc rapid 

alternativ 
Dispozitivul se afla in modul de imperechere 

LED-ul albastru se aprinde pentru 2 secunde Imperecherea s-a realizat cu succes/resetarea 
dispozitivelor imperecheate 

Semnale sonore Stare dispozitiv 
Sunet crescand  Dispozitivul porneste 
Sunet scazand Dispozitivul se opreste 
1 beep Confirmarea activarii unei anumite functii 
2 beep-uri Confirmarea dezactivarii unei anumite functii 

Ghid rapid de utilizare 
General   
Pornirea dispozitivului Apasati butonul “Muzica” timp de 3 secunde 
Oprirea dispozitivului Apasati butoanele “Muzica” si “AUX” simultan 

timp de 3 secunde 
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Marire volum Apasati butonul “Volum+” 
Micsorare volum Apasati butonul “Volum-“ 
Telefon mobil  
Preluarea unui apel Apasati scurt butonul “Telefon” 
Respingerea unui apel Apasati lung butonul “Telefon” sau asteptati sa 

termine de sunat telefonul 
Incheierea unui apel Apasati scurt butonul “Telefon” 
Apelare vocala Apasati scurt butonul “Telefon” si spuneti 

numele persoanei pe care doriti sa o apelati 
Apelarea ultimului numar format Apasati lung butonul “Telefon” 
Sistem navigatie GPS  
Controlul se face doar din sistemul GPS  
MP3 player prin bluetooth  
Activarea MP3 player-ului Apasati butonul “Muzica” timp de 3 secunde 
Redare/pauza melodie Apasati butonul “Muzica” 
Urmatoarea melodie In timpul redarii unei melodii, apasati scurt 

butonul “Telefon” 
Melodia anterioara In timpul redarii unei melodii, apasati scurt 

butonul “AUX” 
Dezactivarea MP3 playerului Apasati butonul “Muzica” timp de 3 secunde 
Conexiune cablata  
Activare/dezactivare Apasati scurt butonul “AUX” 
Mod de setari/imperechere  
Intrarea in modul setare Apasati butonul “Muzica” timp de 7 secunde 
Imperecherea cu un telefon sau sistem GPS In modul de setari apasati butonul “Telefon” 

pana cand LED-urile rosu ai albastru incep sa 
clipeasca alternativ 

Resetarea tuturor dispozitivelor imperecheate In modul de setari apasati butoanele “Vomul+” si 
“Volum-“. Daca operatiunea a fost realizata cu 
succes, LED-ul albastru se va aprinde pentru 2 
secunde 

Configurari speciale  
Activarea/dezactivarea functiei VOX In modul de setari apasati simultan butoanele 

“Telefon” si “AUX”. daca LED-ul albastru este 
aprins inseamna ca functia VOX este activata. 
Daca LED-ul albastru clipeste lung de 2 ori, 
inseamna ca functia VOX este dezactivata 

Iesirea din modul de setari In modul de setari apasati lung butonul 
“Muzica”. LED-ul rosu se va stinge iar LED-ul 
albastru va incepe sa clipeasca 
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