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MIDLAND BTX2 FM 

Introducere

 BTX2 FM este un sistem de comunicare pentru motociclisti. Dispozitivul are o 
forma subtire si aerodinamica, toate functiile principale fiind usor de folosit datorita celor 
3 butoane mari plasate in partea din fata a dispozitivului. 
BTX2 FM se fixeaza pe casca cu ajutorul benzii adezive sau a clamei de fixare cu surub. 
Datorita kit-ului audio cu casti ultra subtiri va puteti bucura de muzica de inalta calitate in 
timpul condusului. 

Caracteristici principale
›› Intercom sofer - pasager sau motocicleta-motocicleta (800m)
››Conectare cu pana la 4 persoane in acelasi timp(cu ajutorul functiei Talk2All)
›› Radio FM stereo cu RDS
›› Conectati-va telefonul pentru a putea prelua apelurile telefonice si asculta muzica 
›› Conectati-va GPS-ul pentru a primi indicatiile vocale in timpul mersului
›› Conectati-va statia PMR446 prin bluetooth 
›› Conexiune AUX prin cablu pentru MP3 si statie  radio PMR446
›› Posibilitate actualizare firmware prin conectarea la un calculator 

Midland BTX2 FM este disponibil in doua versiuni: 
›› BTX2 FM Intercom cu un singur dispozitiv
›› BTX2 FM Intercom cu doua dispozitive

In functie de modelul cumparat, pachetul are urmatoarele componente:

BTX2 FM simplu:
›› 1 dispozitiv BTX2 FM de comunicare
›› 1 kit audio cu doua casti, microfon flexibil si microfon cu cablu 
›› 1 placa dublu adeziva pentru fixarea dispozitivului pe casca
›› 1 cablu stereo pentru iPad/MP3 Player
›› 1 clama pentru fixarea dispozitivului pe casca
›› 1 incarcator cu mufa miniUSB

Kit BTX2 FM:
›› 2 dispozitive BTX2 FM de comunicare
›› 2 kit-uri audio cu doua casti, microfon flexibil si microfon cu cablu 
›› 2 placi dublu adezive pentru fixarea dispozitivelor pe casca
›› 2 clame pentru fixarea dispozitivelor pe casca
›› 2 cabluri stereo pentru iPad/MP3 Player
›› 1 incarcator cu 2 mufe miniUSB

Dispozitivele incluse in sistemul dublu sunt deja imperecheate si pot fi folosite imediat  in 
regim Intercom.
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Specificatii tehnice

Generale 
›› Bluetooth versiune 3.0 stereo (Casti / Handsfree / protocol A2DP)
›› Sistem AGC pentru controlul automat al volumul in functie de zgomotul de fond
›› Functie VOX pentru transmisie continua sau activarea manuala a transmisiei 
›› Activare manuala a conexiunii cu telefonul, intercomului si a conexiunii prin cablu
›› Rezistent la stropiri cu apa
›› Baterie din Litiu ce permite pana la 12 ore de convorbiri
›› Timp de incarcare: aproximativ 6 ore

Conexiuni Bluetooth 
›› Cu module identice intre sofer si pasager
›› Telefon mobil cu MP3 player stereo ( A2DP) si navigator GPS 
››Statie radio PMR446 (cu conexiune Bluetooth interna sau externa) pentru 
comunicarea in grup intre motociclete

Conexiuni prin cablu
›› Pentru dispozitive audio precum iPod/MP3 player (cablu optional)
›› Pentru statie radio PMR446 (cablu optional)

Atentie: Midland BTX2 FM este conceput sa fie rezistent la stropiri cu apa si ploaie. 
Totusi, daca ploua, asigurati-va intotdeauna ca aveti bine fixate capacelele protectoare  
din cauciuc. 

Incarcarea bateriei

Atentie: Asigurati-va ca dispozitivul este complet incarcat inainte de a-l utiliza. 
Inainte de prima utilizare lasati dispozitivul la incarcat cel putin 8 ore. 

Incarcati dispozitivul prin conectarea incarcatorului la mufa miniUSB a dispozitivului 
(ridicati protectia de cauciuc pentru a introduce mufa).
LED-ul rosu al dispozitivului va incepe sa clipeasca.
Lasati dispozitivul la incarcat pana cand LED-ul rosu nu mai clipeste sau se aprinde 
LED-ul albastru, apoi indepartati incarcatorul.
Dupa prima utilizare, durata de incarcare va fi de aproximativ 6 ore.

Atentie: de fiecare data cand mufa miniUSB este conectata sau deconectata 
dispozitivul se va opri. Pentru a-l utiliza in timp ce se incarca, porniti dispozitivul dupa ce 
conectati mufa miniUSB.
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Descrierea produsului si a modalitatilor de prindere

Descriere dispozitiv BTX2 FM

 BTX2 FM are 5 butoane in partea din fata; principalele trei mari butoane sunt 
multifunctionale: butonul Inainte (in partea stanga), butonul din mijloc si butonul Inapoi 
(in partea dreapta). Cele doua butoane rotunde sunt pentru "Volum +" (cresterea 
volumului) si "Volum-" (reducerea volumului).

Descrierea conexiunilor prin cablu

 In partea inferioara a dispozitivului gasiti 3 conexiuni: 
Mufa pentru incarcare: permite incarcarea dispozitivului cu ajutorul unui incarcator cu 
mufa mini USB standard
Mufa audio: permite conectarea unui kit audio (casti stereo sau microfon)
Mufa audio AUX 2.5 mm: se poate folosi pentru conectarea unei surse audio, cum ar fi 
un iPod, un MP3 player sau o statie radio PMR446

Buton inainte Buton mijloc Buton inapoi

Volum+ Volum-

Mufa incarcare

Mufa audio

Mufa audio AUX

Descrierea kit-ului audio 

 Kit-ul audio include doua casti stereo foarte subtiri si 
doua microfoane interschimbabile, fiecare dotat cu suport de 
prindere si cablu de conexiune.                                        
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Fixarea castilor stereo 

 Cele doua casti stereo au o banda scai ce ajuta la fixarea lot in casca. 
 Fiti atenti sa nu acoperiti in totalitate urechile, intrucat este necesar sa auziti 
intotdeauna sunetele din trafic.

Microfonul se poate fixa pe casca in doua moduri:
Microfonul flexibil: pozitionati partea cu banda scai intre  
partea moale din interiorul castii si partea rigida din exteriorul 
acesteia, astfel incat microfonul sa fie corect pozitionat cu 
semnul alb in fata gurii dvs. Acest tip de microfon este potrivit 
pentru castile deschise si castile reglabile in partea din fata
Microfonul cu cablu: cu ajutorul benzii scai, pozitionati 
microfonul in interiorul castii in fata gurii dvs. Acest tip de 
microfon este potrivit pentru castile inchise. Mini conectorul de 
pe microfon va permite sa alegeti microfonul potrivit tipului de 
casca utilizata.

Mufa pentru kit –ul audio 

Kit-ul audio trebuie conectat la mufa audio a dispozitivului Midland BTX2 FM cu 
ajutorul conectorului in forma de “L”.

Descrierea modalitatilor de montare

 Midland BTX2 FM se poate fixa pe casca in doua moduri: fie prin folosirea placii 
dublu adezive fie cu clama de prindere. Aceste metode va permit sa fixati in siguranta 
dispozitivul BTX2 FM pe casca dvs. si sa il demontati oricand pentru a-l incarca sau 
depozita. 
Placa dublu adeziva

 Aceasta are o banda dublu adeziva pe una dintre 
parti. Pentru a fixa placa, curatati suprafata de aplicare de pe 
casca, inlaturati folia protectoare a benzii adezive si pozitionati 
placa pe casca, fixand-o prin presarea ei pe suprafata timp de 
cateva secunde. 
Clama de prindere cu surub

 Folosind cheia Allen, desfaceti cele 2 suruburi ale clamei si pozitionati placa din 
spate intre partea interioara vatuita a castii si partea externa cu protectie rigida. Apoi 
strangeti cele doua suruburi pentru o fixare cat mai buna a clamei. Clama are un mic 
despartitor din plastic care se poate inlatura pentru o mai buna fixare, daca este nevoie. 

De asemenea, BTX2 are o antena ce ajuta la atingerea 
distantei maxime de transmisie.
Pentru ridica antena, apasati usor in spate si ea se va ridica 
de la sine.Impingeti antena in jos si asigurati-va ca este bine 
asezata in pozitia ei pentru a o inchide.
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Montarea si demontarea dispozitivului Midland BTX2 FM

 BTX2 FM poate fi montat foarte usor pe casca prin indreptarea lui in jos astfel 
incat sa se potriveasca in slot –ul mecanismului de fixare ales (placa dublu adeziva sau 
clama cu surub). Dispozitivul va fi tinut in pozitie datorita clamei de fixare situata in partea 
superioara (A). Pentru demontarea dispozitivului apasati clama de fixare si impingeti 
dispozitivul in sus. 

Instructiuni de utilizare

Activarea dispozitivului:
 Tineti apasat butonul din mijloc pentru aproximativ 3 secunde pana cand LED-ul 
albastru se aprinde. 

Dezactivarea dispozitivului:
 Tineti apasat simultan butoanele din mijloc si inapoi pentru aproximativ 3 
secunde pana cand LED-ul rosu clipeste de 3 ori, diminuand astfel sansele de a-l stinge 
din greseala (mai ales daca purtati manusi). 

Mod de functionare
 BTX2 FM poate functiona in trei moduri: intercom, telefon si radio FM. Cele trei 
butoane multifunctionale pot indeplini functii diferite conditionate de modul de 
functionare ales. 
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›› In modul de functionare Intercom, butonul din mijloc permite activarea comunicarii 
intre sofer si pasager;
›› In modul de functionare telefon puteti folosi optiunea Bluetooth a telefonului mobil 
pentru a prelua sau efectua apeluri sau asculta muzica (modul stereo). Va recomandam 
folosirea responsabila si sigura a telefonului dvs. in timpul mersului. 
›› In modul de functionare radio FM puteti asculta postul de radio preferat, cauta si 
memora un post de radio anume.

 Puteti trece de la un mod la altul prin simpla apasare a butonului din mijloc timp 
de 3 secunde. Un semnal vocal va va comunica modul folosit. 
Secventa de trecere de la un mod la altul este urmatoarea:
›› Mod Intercom (daca un alt dispozitiv a fost conectat)
›› Mod Radio FM 
›› Mod Telefon (daca un telefon a fost conectat) 

 De fiecare data cand activati dispozitivul, modul implicit de functionare este 
Intercom (daca a fost inainte conectat la un alt dispozitiv), altfel va functiona in modul 
Telefon (daca a fost conectat).
 Daca doriti sa verificati modul de functionare curent, apasati butoanele 
"Volum+" si  "Volum-" odata. Modul de functionare curent va fi anuntat vocal.

Imperecherea a doua dispozitive BTX2 FM

 Cele doua dispozitive BTX2 FM furnizate in aceeasi cutie sunt deja 
imperecheate si pregatite sa fie folosite. 
 Daca dispozitivele nu sunt din acelasi kit sau au fost cumparate separat, va 
trebui sa le imperecheati pentru a le putea folosi. 

Imperecherea unui dispozitiv BTX2 FM la un alt dispozitiv BTX2 FM

 Pentru a le imperechea, trebuie sa accesati modul de configurare:
1. Inchideti dispozitivul
2.Tineti apasat butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand LED-ul rosu se aprinde
3. Apoi apasati butonul din mijloc timp de 3 secunde. LED-urile albastru si rosu vor clipi
4. Urmati aceeasi procedura si pentru celalalt dispozitiv. Dupa ce s-au conectat, fiecare 
dispozitiv va avea LED-ul albastru aprins pentru o secunda, apoi se va intoarce la modul 
de configurare (LED-ul rosu ramane mereu aprins)
5. Procedura de conectare este finalizata, trebuie doar sa iesiti din modul de configurare 
inainte sa puteti folosi dispozitivele. Apasati de doua ori pe butonul din mijloc, LED-ul 
rosu se va stinge, iar LED-ul albastru  va incepe sa clipeasca. 
Puteti folosi acum dispozitivele BTX2 FM. 

Utilizarea functiei Intercom

 Pentru a folosi functia intercom, asigurati-va ca ambele dispozitive sunt aprinse 
si imperecheate in mod corect. 
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Activare manuala 

 Apasati butonul din mijloc a unuia dintre cele doua dispozitive. Comunicarea 
este activa si ramana asa pana la o noua apasare a butonului din mijloc. Functia 
Intercom are nevoie de cateva secunde pentru a se activa; veti auzi un beep cand 
aceasta este activa. 

Activare vocala (VOX)

 Trebuie doar sa incepeti sa vorbiti iar dupa cateva secunde comunicarea se va 
activa si va ramane deschisa cat timp veti vorbi. Daca nu veti mai comunica, intercomul 
se va inchide dupa 40 de secunde. Daca este nevoie, puteti inchide intercomul manual 
fara sa mai asteptati 40 de secunde, prin simpla apasare a butonului din mijloc. 
 Daca este necesar, puteti dezactiva functia VOX prin simpla apasare a butonului 
Inapoi (Backward) timp de 7 secunde. Veti primi o avertizare vocala ce indica acest lucru. 
Pentru a activa din nou functia VOX, apasati acelasi buton si o noua avertizare vocala va 
fi emisa. Aceasta setare este memorata chiar daca inchideti dispozitivul.  

Ajustarea volumului 

 Midland BTX2 FM foloseste tehnologia AGC, ce regleaza in mod automat 
volumul in functie cu zgomotul de pe fundal. 
Insa, este deasemenea posibil sa ajustati manual volumul cu ajutorul butoanelor 
"Volum+" si "Volum -". 

Atentie: 
Volumul poate fi ajustat doar cand o conexiune audio este activa. 
Butoanele "Volum+" si Volum-" nu pot fi folosite pentru a ajusta volumul sursei audio prin 
cablu.  
Sistemul AGC va creste automat volumul cand circulati cu o viteza mai mare. 

Compatibilitatea cu alte dispozitive Midland BT

 BTX2FM este compatibil cu dispozitivele Midland BT Next Conference si BTX1 
FM.
 Cand sunt imperecheate 2 dispozitive diferite, distanta maxima de comunicare 
este data de cea cu distanta cea mai mica.

Antentie: BTX2 FM este compatibil cu gama anterioara Midland BT (BT Next, BTX1 si 
BTX2) doar daca il actualizare cu firmware versiunea 2014.

Activare manuala

Buton inainte Buton central Buton inapoi

Apasare scurta: activare/dezactivare
intercom cu dispozitiv imperecheat
Apasare lunga: modificare mod functionare

Apasare lunga: activare/dezactivare 
conexiune cablata

Mod

Intercom
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Imperecherea cu un alt dispozitiv intercom 

 Datorita functiei Talk2All acum este posibila interconectarea dispozitivului 
Midland BTX2 FM cu alte dispozitive de acest tip de pe piata.
1. Intrati in modul de configurare de pe BTX2 FM: cand dispozitivul este oprit apasati 
butonul din mijloc si mentineti timp de 7 secunde, pana cand LED-ul rosu ramane 
aprins.
2. Apasati butonul Inainte pentru 3 secunde, LED-urile rosu si albastru vor clipi
3. Pe celalalt dispozitiv (ce nu este de la Midland) urmati procedura de imperechere 
cu un telefon.

Alt dispozitiv intercom
Atentie: dezactivati orice alt dispozitiv cu bluetooth din apropiere, pentru a realiza o 
imperechere corecta.

 Daca imperecherea a fost realizata cu succes, LED-ul albastru de pe 
dispozitivul BTX2 FM va clipi lent.
 Pentru a activa comunicarea apasati butonul Inainte de pe dispozitivul BTX2 
FM.
 Pe celalalt dispozitiv apasati butonul de apelare telefon. Este posibil sa fie 
necesara apasarea de 2 ori a acestui buton, in functie de model.

Antentie: cand utilizati aceasta configuratie, celalalt dispozitiv nu va putea fi 
imperecheat cu un telefon.

Imperecherea BTX2 FM cu dispozitive prin Bluetooth

 BTX2 FM poate fi imperecheat cu alte dispozitive prin bluetooth, cum ar fi: un 
telefon mobil, un navigator GPS sau o statie radio PMR446 cu Bluetooth intern sau 
extern. 
 Procedura de imperechere se face utilizand butoanele "Volum+" sau "Volum-
". 
›› Imperecherea prin butonul "Volum+": pentru telefon sau navigator GPS cu sunet 
stereo A2DP
Toate dispozitivele imperecheate prin butonul "Volum+" au prioritate si vor intrerupe 
orice alt tip de comunicare (cum ar fi functia intercom, radio FM sau muzica)
›› Imperecherea prin butonul "Volum-": pentru un alt telefon, navigator GPS sau detector 
de radar cu sunet mono.

 Cand un dispozitiv este imperecheat prin butoanele "Volum+" sau "Volum-", 
dispozitivul BTX2 FM va functiona automat in modul Telefon.
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Prioritate scazuta pentru dispozitivele imperecheate prin butonul "Volum-"

 Exista posibilitatea de a pastra intotdeauna in fundal dispozitivele imperecheate 
prin butonul "Volum-". In acest fel comunicarea intercom nu va fi intrerupta.
 Pentru a activa aceasta optiune apasati lung butonul "Volum-" si va fi emisa o 
avertizare vocala ce indica setarea realizata.
 Pentru a dezactiva aceasta optiune apasati lung butonul "Volum-" si va fi emisa 
o avertizare vocala ce indica setarea realizata.
In mod implicit aceasta optiune este dezactivata.

Atentie: nu putem garanta functionarea acestei optiuni, deoarece depinde de produsul 
imperecheat.

Imperecherea cu unul sau doua telefoane mobile

 Telefonul mobil poate fi imperecheat cu dispozitivul Midland BTX2 FM prin 
butonul "Volum+", ce suporta sunetul stereo A2DP, sau prin butonul "Volum-".
 Cand un telefon este imperecheat cu dispozitivul Midland BTX2 FM, acesta va 
functiona automat in modul Telefon.
 Primirea unui apel are intotdeauna prioritate, ceea ce inseamna ca celelalte tipui 
de comunicare vor fi intrerupte (intercom, radio FM, muzica).
 Daca primit un apel pe al doilea telefon, veti auzi un sunet ce va indica acest 
lucru.

Imperecherea cu un telefon mobil

 Pentru a imperechea dispozitivul BTX2 FM cu un telefon mobil procedati in felul 
urmator:
1. Opriti dispozitivul
2. Apasati butonul din mijloc si mentineti timp de 7 secunde, pana cand se aprinde LED-
ul rosu
3. Apasati butonul "Volum+" sau "Volum-" pentru 3 secunde, LED-urile rosu si albastru 
vor clipi
4. Activati cautarea dispozitivelor prin bluetooth de pe telefonul mobil
5. Dupa cateva secunde, pe ecranul telefonului mobil va fi afisat Midland BTX2 FM. 
Urmati procedura de imperechere conform telefonului. Daca vi se cere un pin introduceti 
"0000" (patru de zero)

 Daca imperecherea s-a realizat cu succes LED-ul albastru se va aprinde pentru 
o secunda apoi dispozitivul va intra in modul de functionare normala (LED-ul albastru va 
clipi). Acum puteti utiliza dispozitivul Midland BTX2 FM impreuna cu telefonul 
dumneavoastra.

Utilizarea dispozitivului impreuna cu un telefon mobil
 Dupa imperecherea dispozitivului BTX2 FM cu un telefon mobil, trebuie sa 
comutati in modul de functionare telefon pentru a-l putea utiliza. Apasati butonul din 
mijloc pana cand veti primi confirmarea vocala a activarii modului de functionare. 
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Preluarea unui apel telefonic
 Cand auziti telefonul sunand, puteti prelua apelul in doua moduri:
Vocal: rostiti orice cuvant pentru a raspunde la telefon si continuati convorbirea
Manual: apasati butonul Inainte si incepeti sa vorbiti

Respingerea unui apel
 Daca nu doriti sa raspundeti la un apel telefonic, puteti lasa telefonul sa sune 
fara sa preluati apelul, sau puteti apasa butonul inainte timp de 3 secunde pentru a-l 
respinge (veti auzi un sunet de confirmare).

Initierea unui apel telefonic
 Puteti realiza acest lucru in mai multe moduri:
›› De la tastatura telefonului: formati numarul de telefon si apoi apelati
›› Apelarea ultimului numar apelat: 
 - telefon conectat prin "Volum+": apasati butonul inainte pentru 3 secunde 
pentru a apela ultimul numar format (veti auzi un sunet de confirmare).
 -  telefon conectat prin  "Volum-": apasati butonul inapoi pentru 3 secunde 
pentru a apela ultimul numar format (veti auzi un sunet de confirmare).
›› Apelare vocala: 
 - telefon conectat prin "Volum+": apasati scurt butonul inainte. Daca telefonul dv 
suporta apelarea vocala vi se va cere sa spuneti numele persoanei pe care doriti sa o 
apelati.
 -  telefon conectat prin  "Volum-": apasati scurt butonul inapoi. Daca telefonul dv 
suporta apelarea vocala vi se va cere sa spuneti numele persoanei pe care doriti sa o 
apelati.

›› Prioritate: Apelurile au prioritate, ceea ce inseamna ca alte tipuri de comunicare vor fi 
dezactivate temporar cand primiti un apel.

Finalizarea unui apel telefonic
›› Asteptati ca persoana cealalta sa incheie apelul
›› Apasati butonul inainte (veti auzi un sunet de confirmare)
›› Apasati butonul rosu de pe telefon

Redare muzica de pe telefon
 Puteti reda muzica de pe un telefon mobil cand acesta este conectat prin butonul 
"Volum+". Puteti utiliza butoanele de pe dispozitivul BTX2 FM ca functii pentru redarea 
muzicii: redare/pauza/inainte/inapoi.

Inainte Redare/pauza Inapoi
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Optiuni butoane:
›› Redare / pauza muzica: apasati butonul din mijloc
›› Pentru a sari la melodia urmatoare: apasati butonul inainte
›› Pentru a sari la melodia anterioara: apasati butonul inapoi

Prioritate: modul de ascultare muzica are prioritate scazuta, de aceea va fi 
dezactivat cand un alt mod de comunicare se va activa.

Imperecherea lui BTX2 FM cu un navigator GPS

 Navigatorul GPS poate fi imperecheat cu un dispozitiv BTX2 FM folosind 
butoanele "Volum+" sau "Volum-".
 In general BTX2 FM poate fi impercheat la toate GPS-urile pentru motociclete cu 
optiune de conectare casti prin Bluetooth. 
 Pentru a efectua imperecherea procedati in felul urmator:
1. Inchideti dispozitivul;
2. Apasati butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde LED-ul rosu.
3. Apasati timp de 3 secunde butonul "Volum +", LED-urile rosu/albastru incep sa 
clipeasca
4. Activati cautarea Bluetooth din navigatorul GPS
5. Dupa cateva secunde, pe ecranul navigatorului va fi afisat Midland BTX2 FM. Urmati 
procedura de imperechere conform navigatorului. Daca vi se cere un pin introduceti 
"0000" (patru de zero)
 Daca imperecherea s-a realizat cu succes LED-ul albastru se va aprinde pentru 
o secunda apoi dispozitivul va intra in modul de functionare normala (LED-ul albastru va 
clipi).

Prioritate scazuta pentru navigatorul GPS

 Pentru a putea utiliza functia intercom in timp ce primiti indicatii de la navigator 
trebuie sa conectati navigatorul prin butonul "Volum-".
 
Atentie: nu putem garanta functionarea acestei optiuni, deoarece depinde de produsul 
imperecheat.
Atentie: Dispozitivul Midland BTX2 FM suporta redarea vocii de la navigatorul GPS sau 
sunetului de la telefonul mobil imperecheat in format stereo (A2DP) doar daca acestea 
sunt conectate prin intermediul butonului "Volum+".

 Cand primiti o indicatie de la navigator aceasta intra automat in prioritate pentru 
a fi auzita. Aceasta optiune este activa in mod implicit.

Ascultare radio FM

 Receptorul radio FM este incorporat in dispozitivul BTX2 FM, trebuie doar sa 
comutati pe modul radio pentru a-l utiliza. Apasati lung butonul din mijloc pana pana cand 
veti auzi semnalul vocal de activare. Acum cele 3 butoane principale sunt dedicate modul 
radio. 
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 Apasati scurt butonul inapoi sau inainte pentru a cauta un post radio. Cand 
apasati lung unul din cele 2 butoane puteti scana pana la 6 posturi memorate. Veti primi o 
avertizare vocala asupra postului de radio scanat. Veti auzi doua beep-uri cand se 
ajunge la primul sau ultimul post. 
 Pentru a salva un post de radio apasati butoanele Inainte si Inapoi odata pentru 
3 secunde. Veti auzi un beep de confirmare. Postul va fi salvat peste ultimul utilizat.
 Datorita sistemului RDS, receptorul radio FM va alege semnalul cel mai 
puternic. Sistemul RDS este dezactivat in mod implicit, pentru a-l activa/dezactiva 
apasati butoanele Volum+ si Volum- odata pentru 3 secunde cand ascultati radio. Veti 
primi o avertizare vocala asupra statusului optiunii RDS.

Radio FM si Intercom

 Cand ascultati muzica prin radio FM nu puteti activa manual functia Intercom, ci 
doar utilizand functia VOX pentru a comunica cu un dispozitiv imperrecheat. Pentru a 
activa manual functia Intercom trebuie sa schimbati modul de functionare.

Activare/dezactivare radio FM

In mod implicit radio FM-ul este pornit.

Dezactivare:
›› Accesati modul de setari: opriti dispozitivul si apasati butonul din mijloc pentru 7 
secunde, pana cand se aprinde LED-ul rosu
›› Apasati butonul din mijloc si Volum+ impreuna pentru 3 secunde. LED-ul albastru 
va clipi de 2 ori.
›› Apasati de 2 ori butonul din mijloc pentru a iesi din modul de setari

Activare:
›› Urmati aceeasi procedura de mai sus, doar ca acum LED-ul albastru va clipi o 
singura data
›› Apasati de 2 ori butonul din mijloc pentru a iesi din modul de setari

Imperecherea cu o statie radio PMR446 cu Bluetooth integrat sau extern

 Statia radio poate fi imperecheata prin butonul Volum+ sau Volum-. Daca o 
imperecheati prin Volum- atunci aceasta va avea prioritate mai scazuta, de aceea va fi 
dezactivata de fiecare data cand comunicati prin intercom.

Procedura de imperechere:
›› Inchideti dispozitivul
›› Apasati butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde LED-ul rosu
›› Apasati butonul Volum+  sau Volum- pentru 3 secunde; LED-urile rosu si albastru vor 
clipi
›› Urmati procedura de conectare descrisa in manualul statiei radio
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Atentie: daca veti imperechea dispozitivul cu o statie G8BT, va clipi doar LED-ul albastru 
si trebuie sa urmati procedura de mai jos pentru a activa conexiunea prin Bluetooth:
›› Inchideti si reaprindeti statia G8BT apoi apasati timp de 3 secunde butonul BT
›› Activati modul telefon
›› Apasati butonul inapoi pentru a activa conexiunea (nu este nevoie sa mai repetati 
procedura)

Atentie: nu uitati sa aveti optiunea “pe fundal” activa daca vreti sa pastrati active ambele 
moduri de comunicare (statie radio si intercom).

Utilizarea conexiunii audio AUX

 Dispozitivul Midland BTX2 este dotat cu o conexiune audio AUX ce poate fi 
utilizata pentru a conecta o sursa audio, cum ar fi un iPod, MP3 player sau o statie radio 
PMR pentru comunicare in grup si o distanta de comunicare mai mare. 

Ascultare muzica

 Pentru a asculta muzica cu ajutorul conexiunii prin cablu, conectati-va sursa 
audio cu ajutorul unui cablu achizitionat separat. 
 Butoanele Volum + si Volum– nu se pot folosi pentru ajustarea volumului sursei 
audio. Sistemul AGC va mari automat volumul la viteza mai mare de circulatie. 

Atentie: Nu dati niciodata volumul MP3 player-ului la maxim, nivelul recomandat este de 
pana la 70%. In parametri normali, volumul optim este la 70% din viteza celui maxim. 

 Recomandare: efectuati cateva teste ajustand volumul iPod-ului / MP3 player-
ului dvs., astfel incat la viteza normal de circulatie volumul castilor sa fie potrivit nevoilor 
dvs. Sistemul AGC va mari automat volumul la viteza mai mare de circulatie. Tineti minte 
aceste setari pentru calatoriile viitoare.

Activarea / dezactivarea conexiunii audio prin cablu

La nevoie, conexiunea prin cablu se poate activa sau dezactiva: apasati lung butonul 
inapoi ( veti auzi un beep la activare si doua beep-uri la dezactivare). 

Conectarea unui statii radio PMR prin cablu
 
 Pentru a conecta statia radio la dispozitivul Midland BTX2 FM, aveti nevoie de 
un cablu special de 2.5 mm, vandut separat. Unele statii folosesc o alta configuratie de 
pini, de aceea va recomandam sa intrebati furnizorul ce cablu se potriveste cel mai bine 
nevoilor dvs. Cablul conectat la statie are in mod normal un buton PTT ce poate fi 
amplasat pe ghidonul motocicletei dvs. sau tinut in mana (daca ocupati locul 
pasagerului). 
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 Pentru a purta o conversatie prin statia conectata, apasati butonul PTT pentru a 
vorbi si eliberati-l pentru a asculta. Nu este posibil sa vorbiti si sa ascultati in acelasi timp.
Adaptati volumul statiei comform nevoilor dvs; amintiti- va insa ca volumul este controlat 
de un sistem AGC automat (acesta va creste automat volumul in functie de zgomotul de 
pe fundal). 
 Daca vreti sa folositi o statie PMR446 pentru comunicarea in grup si sa mentineti 
in acelasi timp modul intercom activat intre doua sau mai multe dispozitive BTX2 FM, 
trebuie sa va amintiti ca de fiecare data cand vorbiti folosind statia PMR446 (prin 
apasarea butonului PTT), veti activa deasemenea functia intercom catre dispozitivul 
BTX2 FM conectat cu ajutorul butonului din mijloc (datorita functiei VOX).
 Pentru a evita activarea intercomului cand vorbiti prin statia PMR446, puteti 
alege sa conectati celalalt dispozitiv BTX2 FM pe butoanele inapoi sau inainte (pentru 
care functia VOX nu este activa) sau, daca inca mai vreti sa folositi butonul din mijloc, 
trebuie sa dezactivati functia VOX conform indicatiilor de la sectiunea anterioara. 

Atentie: daca dezactivati functia VOX, veti putea doar sa raspundeti la apelurile in 
asteptare daca apasati butonul inainte. 

Setari si configurari speciale

Resetarea tuturor dispozitivelor imperecheate

 Uneori veti dori stergerea tuturor dispozitivelor imperecheate la BTX2 FM. 
Pentru a efectua acest lucru, trebuie sa accesati modul de configurare (setup):
›› Inchideti dispozitivul
›› Apasati butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde LED-ul rosu
›› Apoi apasati simultan butoanele Volum+ si Volum-  timp de 3 secunde. LED-ul albastru 
se va aprinde o secunda apoi se va aprinde LED-ul rosu permanent.
›› Apasati de doua ori pe butonul din mijloc pentru a iesi din modul de configurare (setup) 
si puteti incepe folosirea dispozitivului BTX2 FM. 
 Aceasta procedura sterge toate dispozitivele Bluetooth memorate, astfel, puteti 
incepe o noua sesiune de imperechere. 

Revenire la setarile initiale (din fabrica)

 Uneori veti dori anularea toturor setarilor efectuate, si revenirea la valorile 
initiale, din fabrica. Pentru a efectua acest lucru, trebuie sa accesati modul de 
configurare (setup):
›› Inchideti dispozitivul
›› Apasati butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde LED-ul rosu
›› Apoi apasati simultan butonul din mijloc, butoanele Inainte si Inapoi timp de 3 secunde. 
LED-ul albastru se va aprinde o secunda apoi se va aprinde LED-ul rosu permanent
›› Apasati de doua ori pe butonul din mijloc pentru a iesi din modul de configurare (setup) 
si puteti incepe folosirea dispozitivului BTX2 FM.
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Ajustarea / dezactivarea functiei VOX (intercom si telefon)
 Optiunea Intercom se poare activa atat manual cat si vocal (ori functia VOX). 
Activarea functiei VOX este influentata de zgomotul de pe fundal si, prin urmare, de 
viteza cu care circulati. Pentru rezultate optime, este posibil sa alegeti unul dintre cele 4 
nivele de sensibilitate pentru microfon: ridicat, mediu, scazut si foarte scazut. 
Configurarea standard a dispozitivului BTX2 FM este pe nivel de sensibilitate scazut. 
Este de asemenea posibil sa dezactivati functia VOX pentru a activa optiunea intercom 
si pentur a prelua apelurile telefonice numai manual.

Ajustarea sensibilitatii microfonului (VOX)
 Pentru a efectua aceasta operatie, trebuie sa accesati modul de configurare:
›› Inchideti dispozitivul
›› Apasati butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde LED-ul rosu
›› Dispozitivul BTX2 FM este acum activ la modul de configurare
›› Apasati butonul Inapoi pana cand LED-ul albastru se aprinde permanent
›› Apasati butonul Volum+ sau Volum– pentru a creste sau reduce sensibilitatea. De 
fiecare data cand apasati butoanele de volum, LED-ul rosu se va aprinde pentru 
confirmare. Cand atingeti limita inferioara sau superioara, LED-ul rosu va inceta sa mai 
clipeasca
›› Apasati din nou butonul inapoi; LED-ul albastru va clipi de cateva ori pentru a va 
comunica nivelul de sensibilitate ales:
1 aprindere = Functie VOX dezactivata
2 aprinderi = nivel foarte scazut de sensibilitate
3 aprinderi = nivel scazut de sensibilitate
4 aprinderi = nivel de sensibilitate mediu
5 aprinderi = nivel de sensibilitate ridicata
LED-ul rosu este din nou aprins permanent (modul de configurare) si schimbarile au fost 
confirmate
›› Daca este nevoie, puteti ajusta din nou nivelul de sensibilitate, repetand pasii mai sus. 
In caz contrar, iesiti din modul de configurare apasand de doua ori butonul din mijloc. De 
indata ce LED-ul rosu se stinge, LED-ul albastru incepe sa clipeasca. Acum puteti folosi 
BTX2 FM. 

Dezactivarea functiei VOX (intercom sau telefon)

 Urmati aceeasi procedura descrisa in pasii anteriori si alegeti optiunea cu o 
singura aprindere (functia VOX va fi dezactivata).

Conexiune prin cablu mereu activata in fundal (prioritate scazuta)

 Aceasta optiune va permite sa pastrati conexiunea prin cablu intotdeauna 
activa, chiar si atunci cand telefonul sau intercomul este deschis. Aceasta optiune poate 
fi folositoare cand conectati o statie rado PMR446. Standard, aceasta optiune este 
activa.
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 Dezactivarea:
›› Accesati modul de configurare
›› Inchideti dispozitivul
›› Apasati si tineti apasat butonul din mijloc timp de 7 secunde pana cand se aprinde 
LED-ul rosu
›› Apasati butoanele inainte si cel din mijloc simultan timp de 3 secunde. LED-ul albastru 
va clipi de doua ori
›› Apasati de doua ori pe butonul din mijloc pentru a iesi din modul de configurare si puteti 
folosi BTX2 FM.
 
 Activare:
›› Urmati aceeasi procedura descrisa mai sus; acum LED-ul albastru va clipi o data.
›› Apasati de doua ori pe butonul din mijloc pentru a iesi din modul de configurare si puteti 
folosi BTX2 FM.

Configurare si actualizare firmware

Puteti configura si actualiza dispozitivul dv BTX2 FM folosind conexinea USB la 
calculatorul dvs. Pe website-ul , la pagina produsului BTX2 FM, www.midlandradio.eu
puteti gasi toate actualizarile disponibile. 

ATENTIE: NU CONECTATI DISPOZITIVUL LA CALCULATOR INAINTE SA 
DESCARCATI  SI  SA  INSTALATI  PROGRAMUL CORESPUNZATOR. 

Riscurile utilizarii dispozitivului 
 Folosirea dispozitivului va poate diminua abilitatea de a auzi alte sunete si 
oameni din jurul dvs. 
 Ascultarea muzicii sau vorbitul la telefon va poate impiedica sa auziti alte 
persoane din jur sau sa va distraga atentia in timpul condusului. Folosirea unui 
asemenea dispozitiv in timpul condusului va poate pune in pericol pe dvs. sau pe cei din 
jur, iar in unele zone folosirea lui poate fi interzisa. 
 Folosirea dispozitivului la un volum ridicat poate avea impact asupra auzului. 
Daca simtiti vreo durere in ureche, reduceti volumul sau incetati sa mai folositi 
dispozitivul. Daca continuati sa il folositi la un volum mare, urechile dvs. se pot obisnui cu 
un asemenea nivel al sunetului, ceea ce va poate afecta auzul permanent. Va 
recomandam sa folositi dispozitivul la un volum adecvat. 
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