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MIDLAND BTNEXT 

Multi rider intercom system 

BT Next este un sistem de comunicare Intercom pentru motociclisti. Design – ul este foarte 
subtire si aerodinamic. Functiile principale ale dispozitivului sunt usor de folosit datorita celor 
3 butoare mari plasate in partea  din fata a dispozitivului. 

BTNext este fixat pe casca cu ajutorul placii adezive sau a surubului de asamblare. Kit –ul 
audio foarte subtire va ajuta sa ascultati muzica de inalta calitate in timpul condusului. 

Principalele caracteristici 

- Distanta de folosire pana la 1 mila (1,6 km);
- Conectarea a patru persoane pentru comunicarea prin Intercom;
- Ascultarea radio-ului FM stereo cu RDS;
- Conectati-va telefonul pentru primirea, transferul telefoanelor si ascultarea muzicii in

sistem stereo;
- Conectati – va GPS –ul pentru folosirea indicatiilor vocale;
- Conectarea Radio –ului PMR466 cu Bluetooth intern si extern;
- Conectarea prin cablu pentru citirea unui MP3 si a radio-ului PMR466;
- Activarea si actualizarea firmware prin conexiunea USB la un calculator.

Midland BTNext  este disponibil in doua versiuni: 
- Un singur Kit Intercom BTNext cu o singura unitate;
- Doua Kit –uri Intercom BTNext cu 2 unitati.
In functie de modulul cumparat, pachetul are urmatoarele componente:

BTNext cu o singura unitate: 
- 1 unitate de comunicare BTNext ;
- 1 kit audio cu doua difuzoare, microfon cu tija reglabila si microfon cu cablu;
- 1 suport cu banda dubla pentru fixarea dispozitivului pe casca;
- 1 surub ( clama) pentru fixarea dispozitivului pe casca;
- 1 cablu audio stereo pentru iPod sau alte dispositive MP3;
- 1 incarcator mini-USB montat pe perete?;
- Invelis pentru microfon rezistent la vant, cheie Allen si banda Velcro  pentru asamblare.

BTNext TWIN: 
- 2 unitati de comunicare BTNext ;
- 2 kit-uri audio cu doua difuzoare, microfon cu tija reglabila si microfon cu cablu;
- 2 suporturi cu banda dubla pentru fixarea dispozitivului pe casca;
- 2 suruburi ( clame) pentru fixarea dispozitivului pe casca;
- 2 cabluri audio stereo pentru iPod sau alte dispositive MP3;
- 1 incarcator mini-USB montat pe perete?;
- Invelis pentru microfon rezistent la vant, cheie Allen si banda Velcro  pentru asamblare.

Dispozitivele care compun kit –ul TWIN sunt deja conectate si pot fi folosite direct in
sistem Intercom.
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Caracteristici tehnice ale Midland BTNext 

Generale: 
- Bluetooth versiunea 2.1 stereo ( casca/handsfree/A2DP);
- Sistemul AGC controleaza automatic volumul in legatura cu zgomotul de pe fundal;
- Voce( VOX) sau activarea comunicarii manuale;
- Comanda manuala pentru activare: telefon, intercom si conexiune prin cablu;
- Radio FM Stereo cu RDS;
- Total rezistent la apa;
- Baterie din litiu rezistenta 10 ore de vorbit;
- Timp de incarcare: aproximativ 6 ore.

Conexiuni Bluetooth: 

- avand module identice intre sofer si pasager sau intre 2 motociclete , distanta maxima este
de 1 mila ( 1,6 km);

Observatie: se poate atinge distant de 1 mila ( 1,6 km) daca antena este ridicata si daca sunteti 
in afara zonelor de interferente si obstacole( soferul trebuie sa fie mereu la vedere). 

Dispozitivele Bluetooth: 
- telefon mobil cu MP3 player stereo (A2DP), GPS ( Garmin Zumo si TomTom Rider 1 si

2);
- transmitatori PMR446 ( cu conexiune Bluetooth interna sau externa) pentru comunicarea

in grup de la o motocicleta la alta.

 Conexiunea prin Cablu: 
- pentru un dispozitiv de intrare audio stereo (ipod/ MP3 player);
- transmitatori PMR446( cu cablu optional);
Observatie: Midland BTNext este conceput pentru a fi rezistent la ploaie si apa. Totusi, in
caz de ploaie, verificati intotdeauna capacele de cauciuc de pe conectori sa se potriveasca.

Incarcarea bateriilor 

     Atentie: Asigurati-va ca dispozitivul este complet incarcat inainte sa il folositi. Lasati-l 
cel putin 8 ore prima data la incarcat inainte de a fi folosit.  
Incarcati dispozitivul prin introducerea incarcatorului de perete in prize ( ridicati capacul 
pentru a il conecta la priza.) 
LED –ul rosu al dispozitivului va licari cand va incepe sa se incarce.  
Lasati-l sa se incarce pana cand inceteaza sa licareasca sau cand LED-ul se face albastru. 
Cand  a terminat sa se incarce ( LED –ul rosu nu mai licare), deconectati dispozitivul de la 
incarcator.  
In mod normal, dupa prima incarcare, timpul pentru o incarcare completa ar trebui sa fie de 6 
ore.  
Atentie: de fiecare data cand mini USB –ul de incarcare este conectat / deconectat la priza, 
dispozitivul se stinge automat. Pentru a fi folosit in timpul incarcarii, ar trebui sa deschideti 
dispozitivul deja conectat la priza.  
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Descrierea dispozitivului si asamblarea 

Descriere BT Next 

 BTNext are cinci butoane in partea din fata; principalele trei butoane mari sunt 
multifunctionale: Forward( in partea stanga), butonul din mijloc si Rear ( in partea dreapta. 
Cele doua butoane mici rotunde sunt Volumul + si Volumul -.  

Volum +   Volum -  

    Buton Inainte ( Forward)    Buton Central Buton Inapoi( Rear)  

Descrierea conexiunilor prin cablu 

In partea superioara a dispozitivului sunt 3 conexiuni prin cablu: 

- incarcator jack: permite incarcarea dispozitivului cu ajutorul unui mini USB standard;
- kit –ul audio jack:  permite conectarea unui kit audio ( casti stereo sau microfon);
- audio jack auxiliar ( AUX) 2.5 mm: se poate folosit pentru conectarea unei surse audio (

ex.  iPod/MP3 stereo player sau un transmitator PMR446).

 

Aditional, BTNext are o antenare mobila in partea superioara care poate fi folosita pe 
distante mai lungi. Pentru ridicarea antenei, apasati usor in partea din spate si antena se va 
ridica in mod automat.  

Audio jack auxiliar 

Incarcator jack 
Kit audio jack 
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Pentru a strange antena, doar apasati pe ea in jos si se va inchise.  

Descrierea kit –ului audio  

Sistemul audio are doua casti ultra –subtiri si doua microfoane interschimbabile, amandoua 
prevazute cu un suport si un cablu de conexiune.  

Asamblarea castilor stereo 

Cele doua casti stereo au o banda adeziva Velcro care ajuta la fixarea lor pe casca.  
Fiti atenti sa nu va acoperiti complet urechile cu castile; este necesar sa puteti asculta sunetul 
din trafic sis a urmariti indicatorii din trafic.  
Microfonul se poate fixa pe casca in doua moduri: 
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Microfon cu tija:  
Plasati banda adeziva Velcro intre suport si casca, astfel incat microfonul sa fie correct 
pozitionat in fata gurii dvs. cu simbolul alb indreptat spre dvs. Acest tip de microfon este 
potrivit pentru casti deschise si reglabile in partea din fata.  

Microfon cu cablu: 

Folositi banda adeziva Velcro si plasati microfonul in casca in fata gurii dvs. Acest tip de 
microfon se recomanda pentru castile integrate. Mini conectorul de pe microfon va permite sa 
alegeti microfonul care se potriveste cel mai bine castii pe care o folositi.  

. 
Audio kit jack 

Audio kit –ul trebuie sa fie conectat la jack –ul central al dispozitivului  Midland BTNext cu 
ajutorul conectorului in forma de “L”.  

Descrierea instalatiei suport 

Dispozitivul Midland BTNext se poate fixa pe casca in doua moduri diferite: fie folosind 
banda adeziva, fie cu surubul. Aceste metode va permit sa fixati in siguranta dispozitivul 
BTNext pe casca si sa il inlaturati de fiecare data pentru a il incarca sau pastra.  

Placa adeziva 

Placa are pe una dintre partile ei o banda adeziva dubla. Pentru a fixa placa la locul ei, curatati 
suprafata de aplicare de pe suprafata castii, inlaturati partea biaderenta si plasati partea fixa pe 
casca prin presarea ei cateva secunde pe suprafata castii. 

Surubul de prindere  

Folositi cheia Allen, desfaceti cele doua suruburi de pe clama si puneti placa intre partea 
interioara moale si protectia externa rigida a castii. Apoi, strangeti cele doua suruburi pentru a 
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fixa bine clama. Clama are mic spatiu despartitor de plastic care poate fi inlaturat pentru 
marirea spatiului de strangere daca este necesar.   

Montarea si demontarea dispozitivului Midland BTNext 

BTNext se poate fixa foarte usor pe casca prin indreptarea lui in jos astfel incat sa se 
potriveasca in slot –ul mecanismului de fixare ales (banda aderenta sau clama). BTnext este 
tinut fix datorita clamei de fixare situata in partea superioara(A). Pentru demontarea 
dispozitivului BTNext, doar apasati clama de fixare si impingeti dispozitivul in sus. 

Pornirea/Oprirea dispozitivului Midland BTNext 

Pornirea dispozitivului: 
Apasati si tineti apasat butonul “Middle” aproximativ 3 secunde pana indicatorul Albastru se 
aprinde.   
Inchiderea dispozitivului: 
Apasati si tineti apasati in acelasi timp butoanele “Middle” si “Rear” aproximativ 3 secunde 
pana cand indicatorul Rosu licare de 3 ori, diminuand astfel sansele ca dispozitivul sa fie 
inchis din gresala ( mai ales daca purtati manusi). 
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Mod de functionare 

BTNext are trei moduri principale de functionare: Intercom, Phone and Radio FM. 

Cele 3 butoane multifunctionale pot avea diferite intrebuintari in functie de modul pe care 
dispozitivul il are activat in acel moment.  
- Activarea modului Intercom permite comunicarea intre 4 oameni, fiecare vorbind pe rand.

Doar apasati unul dintre cele trei butoane pentru activarea intercom-ului;
- Activarea modului Phone va permite folosirea Bluetooth –ului de la la telefonul celular

pentru a raspunde la un apel sau sa ascultati muzica (modul stereo). Se recomanda
folosirea telefonului intr –un mod responsabil si sigur;

- Activarea modului Radio FM va permite sa ascultati postul preferat de radio, sa cautati un
anume post de radio si sa il salvati ( 6 spatii de memorie sunt disponibile).

Puteti trece de la un mod la altul prin simpla apasare a butonului Middle timp de 3 secunde. O 
voce va va anunta ce mod ati activat. 

Secventa de trecere de la un mod la altul este urmatoarea: 

- Modul Intercom ( daca un alt dispozitiv a fost conectat);
- Modul Radio FM ;
- Modul Telefon ( daca un alt telefon a fost conectat).
De fiecare data cand aprindeti dispozitivul, modul standard este Intercom (daca a fost inainte
conectat la un alt dispozitiv). In mod contrar este Telefon (daca a fost inainte conectat la un
telefon). In cazul in care nicio alta conexiune nu a fost facuta inainte, singurul mod posibil de
folosit este FM.
De exemplu, daca aveti activ modul Intercom, puteti folosi cele trei butoane pentru a deschide
si inchide conexiunile intercom pana la 3 alte unitati. Cand sunteti pe modul Radio FM
aceleasi butoane va permit sa cautati diferite frecvente, sa aprindeti si sa stingeti radioul.
Daca vreti sa schimbati modul, este suficient sa tineti apasat lung pe butonul Middle si sa
ascultati vocea care va informeaza pana gasiti modul pe care il cautati.
Daca vreti sa stiti pe ce mod se afla dispozitivul, este suficient sa apasati concomitent
butoanele “Volume+” si “Volume-“ . Vocea dispozitivului va va anunta ce mod este activ.

Distanta  

Puteti atinge distanta intercom de 1 mila (1,6km) daca antena este ridicata si daca sunteti intr-
un loc fara obstacole si interferente pe calea undelor (soferii trebuie sa fie mereu la vedere).  

Exemplu : 
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Mod de conectare a doua dispozitive BTNext 

Cele doua dispositive aflate in aceasi cutie BTNex sunt deja conectate si gata sa fie folosite, 
ceea ce inseamna ca nu mai este nevoie sa urmati aceasta procedura. Dispozitivele sunt deja 
conectate prin folosirea butonului Middle.  
Daca mecanismele nu fac parte din acelasi kit sau daca dispozitivele au fost cumparate 
separat, este necesar ca mai intai sa le conectati si apoi sa le folositi.  

Conectarea unui BTNext la un alt dispozitiv BTNext 

Conectarea unui BTNext la un alt dispozitiv BTNext se face mai intai prin activarea modului 
setup: 

1. Stingeti dispozitivul;
2. Apasati butonul Middle timp de 7 secunde pana cand lumina Rosie este aprinsa

permanent;
3. Acum apasati butonul Middle timp de 3 secunde. Luminile Rosu si Albastra vor licari;
4. Urmati aceeasi pasi si cu celalat dispozitiv. Dupa ce au fost cu succes conectate,

fiecare dispozitiv va avea lumina Albastra aprinsa pentru o secunda. Apoi intoarceti –
va la modul setup ( lumina rosie intotdeauna aprinsa);

5. Acum procedura de conectare este complete, va trebui sa iesiti din modul setup
inainte sa puteti folosi unitatile;

6. Apasati de 2 ori pe butonul Middle – lumina Rosie se va inchide si lumina Albastra va
incepe sa licareasca;
Puteti folosi acum dispozitivul BTNext.

Folosirea Intercom cu doua dispozitive 

Pentru a folosi aceasta coptiune, asigurati-va ca amandoua unitatile sunt aprinse si corect 
conectate.  

Atentie: Pentru comunicarea Intercom intre sofer si pasager nu este nevoie sa tineti 
antena deschisa. Doar pentru comunicarea de la o motocicleta la alta este nevoie ca 
antena sa fie ridicata.  

 Activarea Manuala 

     Apasati butonul Middle la una dintre cele dispositive. Comunicarea se va activa si va 
ramane asa pana apasati din nou butonul Middle. Este nevoie de cateva secunde ca Intercomul 
sa se activeze, veti auzi un beep cand acesta este deschis.  

Activarea vocii (VOX) 

Incepeti sa vorbiti si dupa cateva secunde comunicarea se va deschide si va ramane activa 
atata timp cat dvs. vorbiti. Daca nu va mai fi nicio conversatie, intercom –ul se va inchide 
dupa 20 de secunde. Daca este nevoie, puteti sa inchideti intercom-ul manual fara sa fie 
nevoie sa asteptati cele 20 de secunde prin simpla apasare a butonului Middle. Daca doriti, 
puteti dezactiva temporat caracteristicile VOX prin apasarea butonului Backward timp de 7 
secunde. Cand veti auzi doua beep –uri inseamnea ca Vox a fost dezactivata. 

Pentru a activa din nou optiunea VOX, apasati acelasi buton; un beep va va anunta ca 
optiunea VOX este acum activa ( sau doar stingeti si aprindeti din nou dispozitivul). 
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Atentie: Activarea Vocala ( VOX) poate deschide comunicarea intercom numai pentru 
dispozitivul care a fost conectat prin butonul Middle. Daca alegeti sa folositi un alt buton( 
ex. Rear), veti putea activa intercom –ul numai manual.  

Ajustarea volumului  

Midland BTNext foloseste tehnologia AGC, care ii ajusteaza automat volumul de ascultare in 
relatie cu zgomotele de pe fundal.  
Oricum, este de asemenea posibil ca volumul sa fie ajustat manual cu ajutorul butoanelor 
“Volume+” si ”Volume –“.  
Atentie: volumul poate fi ajustat doar cand o conexiune audio este activa. 

Mod de conectare al BTNext la mai mult de 2 dispozitive 

Dispozitivul BTNext poate fi conectat la maxim 3 alte dispositive BT ( fiind 4 in total). 

BTNext are 3 butoane principale ( Forward, Middle si Rear). Este alegerea dvs. ce buton 
folositi pentru a conecta si activa intercom, sunteti in totalitate liber sa alegeti care buton va 
place mai mult. Veti folosi acelasi buton sa conectati dispozitivul , care va fi folosit sa 
activeze comunicarea intercom. 
Amintiti-va ca fiecare dispozitiv poate intotdeauna fi conectat cu alte 3 dispozitive la alegerea 
dvs.; asa cum este aratat in imaginea de mai jos, se pot face si conexiuni “incrucisate” de 
asemenea.  

De exemplu, puteti decide sa conectati dispozitivul unui sofer de motocicleta la butonul 
Forward, Pasagerul la butonul Middle si pe celalalt sofer la butonul Rear. In acest mod puteti 
avea in total 4 dispozitive si sa vorbiti cu fiecare persoana, pe rand, prin simpla apasare a 
butonului corespunzator ( acelasi folosit si pentru conectare). De fiecare data cand deschideti 
conexiunea intercom la o persoana, conexiunea anterioara va fi inchisa.  
Conexiunea nu este un “lant’’, cand doua persoane vorbesc nu este posibil sa se intrerupa 
comunicarea de catre oricare dintre celelalte doua dispositive din afara distantei maxime 
admise.  
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Conectarea unui dispozitiv BTNext la un alt dispozitiv BTNext 

Pentru a face conexiunea unui dispozitiv BTNext cu un alt dispozitiv, trebuie sa intrati in 
modul setup: 

1. Stingeti dispozitivul;
2. Apasati si tineti apasat butonul Middle pentru 7 secunde pana cand lumina rosie se

aprinde permanent;
3. Apasati unul dintre cele 3 butoane ( Forward, Middle sau Rear) pentru 3 secunde, in

functie de butonul pe care vreti sa il folositi pentru a deschide intercom-ul la celalalt
dispozitiv. Luminile Albastra si Rosie vor licari;

4. Repetati aceeasi procedura cu celalalt dispozitiv, fara a fi nevoit sa folositi acelasi
buton, puteti alege unul dintre cele 3 butoane care nu au mai fost folosite inainte;

5. Dup ace au fost conectate, fiecare dispozitiv va avea lumina Albastra aprinsa pentru o
secunda si apoi revine la modul setup( Lumina Rosie va fi intotdeauna aprinsa. Acum
dispozitivul este pregatit pentru o noua procedura de conexiune si puteti conecta un alt
dispozitiv BTNext folosind aceeasi procedura, dar un alt buton. Daca nu mai aveti alte
dispositive de conectat, este necesar sa iesiti din modul setup inainte sa puteti folosi
dispozitivele:

- Apasati de doua ori pe butonul Middle; lumina Rosie se va inchide si lumina albastra va
incepe sa licare. Acum dispozitivul BTNext este gata de folosire.

Folosirea Intercom cu mai mult de doua unitati 

Pentru folosirea acestei trasaturi intercom, asigurati – va ca dispozitivele sunt deschise in mod 
corect si conectate.  

Atentie: Pentru comunicarea intercom intre sofer si pasager nu este nevoie sa deschideti 
antena. Pentru comunicarea dintre doua motociclete, antena trebuie sa fie activate.  

Activarea manuala  

Apasati butonul corespunzator unitatii cu care ati vrea sa comunicati. Dupa 4 secunde 
comunicarea intercom se va deschide.  
Comunicarea ramane activa pana apasati din nou acelasi buton. Pentru a deschide rapid 
intercom-ul unei alte persoane, trebuie doar sa apasati butonul care corespunde altui 
dispozitiv.  Intercom se va inchide in mod automat si noua conexiune se va deschide. ( vedeti 
Tabelul A).  

Activare vocala ( VOX)  

Caracteristica de activare vocala poate deschide intercomul numai pentru dispozitivul 
conectat cu butonul Middle. Atata timp cat nicio comunicare nu este deschisa, incepeti doar sa 
vorbiti si comunicarea se va deschide. Ea va ramane activa pe tot parcursul conversatiei dvs. 
Daca nu va mai fi nicio conversatie, intercom se va inchide dupa 20 de secunde. Daca este 
nevoie, puteti inchide intercom manual fara sa mai fie nevoie sa asteptati 20 de secunde, prin 
simpla apasare a butonului Middle.  

Daca va fi necesar, puteti sa dezactivati temporar caracteristica VOX prin apasarea butonului 
Rear timp de 7 secunde.  

 Doua beep –uri va vor anunta cand VOX este dezactivat.  
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Pentru activarea din nou a lui VOX, apasati acelasi buton si un beep va va anunta ca VOX 
este acum activ( sau doar stingeti si reaprindeti dispozitivul). 

Observatie: aceasta optiune este foarte folositoare daca aveti o anumita persoana cu 
care vreti sa vorbiti mai des ( ex.  Pasagerul dvs.). In acest fel nu este nevoie sa apasati 
un buton pentru a incepe comunicarea.  

Dispozitiv deja ocupat 

Daca incercati sa activati conexiunea cu o alta persoana care este deja implicata intr-o alta 
conversatie ( sau in mijlocul unei conversatii telefonice), veti auzi un ton ocupat printr-un 
semnal beep. Asteptati cateva momente si incercati din nou, poate de aceasta data linia nu va 
mai fi “ocupata”. 

Persoana primeste o cerere de intercom, este avertizata de o voce a dispozitivului ca cineva 
incearca sa o sune indicand numarul butonului de unde vine cererea. In acest fel, de indata ce 
prima conversatie se sfarseste, persoana poate cu usurinta sa il contacteze pe cel care a sunat 
anterior deschizand numarul butonului indicat de voce.  

Conectarea unui BTNext la un alt dispozitiv din gama BT Line 

BTNext este compatibil cu toate dispozitivele BT line din Midland. Puteti conecta BTNext la 
un dispozitiv BT2, BT1 sau BTNext si distanta maxima a intercomului este definita de la cel 
mai jos nivel posibil.  
Pentru a conecta BTNext la un alt dispozitiv din gama BTline, trebuie mai intai sa intrati in 
modul setup: 

1. Inchideti dispozitivul;
2. Tineti apasat butonul Middle in jur de 7 secunde pana cand lumina rosie este aprinsa

permanent;
3. Acum apasati lung timp de 3 secunde unul dintre cele 3 butoane ( Forward, Middle

sau Rear), depinde ce buton vreti sa utilizati pentru a deschide intercom la acest
dispozitiv. Luminile Albastra si Rosie vor licari;

4. Urmati procedura de pe manualul de instructiuni a celuilalt dispozitiv ( in mod normal
poti folosi butonul “Volume+” pentru toate dispozitivele din gama BT line);
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5. Dupa ce au fost conectate, fiecare dispozitiv va avea Lumina albastra aprinsa pentru o
secunda, apoi intoarceti –va la modul setup ( Lumina Rosie este intotdeauna aprinsa);

Acum dispozitivul BTNext este pregatit pentru o alta procedura de conectare. Puteti conecta 
un alt dispozitiv BTline urmand aceeasi procedura, dar folosind un alt buton pe BTNext. 
Daca nu mai aveti alte mecanisme de conectat, trebuie sa iesiti din modul exit din amandoua 
dispozitivele inainte sa le puteti folosi: pentru BTNext apasati de doua ori pe butonul Middle. 
Lumina Rosie se va stinge si lumina Albastra va incepe sa licareasca. Pentru alte mecanisme 
din gama BTline, va rugam sa consultati manualele lor de utilizare.  

Conectarea BTNext la mecanismele Bluetooth  

Dispozitivul BTNext poate fi conectat la alte mecanisme Bluetooth ( ex. Telefon, GPS, sau 
Radio PMR446 cu Bluetooth intern sau extern). 
Procedura de conectare presupune folosirea butoanelor “Volume+” sau “Volume-“. 

- Conectarea la butonul “Volume+”: pentru telefon cu muzica (A2DP stereo). Toate
Mecanismele conectate la butonul “Volume +” au prioritate si vor intrerupe toate celelalte
comunicari ( ex. Intercom, Radio FM si Music);
- Conectarea la butonul “Volume-“ : pentru GPS si alte mecanisme pentru care

sunetul trebuie sa ramana pe fundal.

Atentie: butonul “Volume-“ nu suporta conexiunea la un telefon sau la un mecanism 
A2DP stereo. 

Conexiunea la un telefon 

Telefonul celular poate fi conectat numai la “Volume +”, in acest fel puteti sa manevrati toate 
functionalitatile telefonului si sa ascultati musica stereo. Daca aveti un apel cu prioritate, asta 
inseamna ca toate celelalte comunicari vor fi inchise ( Intercom, Radio FM, Music). 

Conectarea la un GPS  

GPS –ul poate fi conectat la butonul “Volume -“. In acest caz, semnalele GPS–ului sunt 
intotdeauna pe fundal( intercomul nu este inchis). 

Atentie: daca aveti nevoie sa conectati atat Telefonul cat si GPS –ul, trebuie sa conectati 
GPS –ul la “Volume-“ si telefonul la GPS( nu la botonul “Volume+”). 

In acest caz semnalele GPS si apelurile telefonice sunt intotdeauna pe fundal si nu vor 
intrerupe conversatia Intercom.  
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GPS –ul cu stereo music player   

Daca GPS –ul este de asemenea MP3 stereo player si daca vreti sa ascultati muzica stereo, 
trebuie sa conectati GPS –ul la butonul “Volume+”. In aceasta configuratie, semnalele GPS 
vor intrerupe orice alta comunicare ( Interco, Radio FM, Music). 
Cand GPS –ul este conectat la butonul “Volume+” se activeaza modul “Phone”. 

Conectarea la un radio PMR446 cu Bluetooth intern sau extern  

Radioul PMR446 trebuie sa fie conectat la butonul “Volume-“, astfel incat radioul PMR446 
sa fie intotdeauna pe fundal chiar si atunci cand vorbiti pe intercom.  

Atentie: pe langa o statie radio PMR446, daca vrei sa conectezi si un GPS trebuie sa 
conectezi GPS –ul la butonul “Volume+”. In aceasta configuratie, semnalele GPS vor 
intrerupe orice alta comunicare ( Intercom, Radio FM, Music). 

Cand GPS –ul este conectat la butonul “Volume+” se activeaza modul “Phone”.  

Conectarea lui BTNext la Telefon 

Pentru a conecta un dispozitiv BTNext la un telefon, trebuie mai intai sa activati modul setup:  
1. Inchideti dispozitivul;
2. Tineti apasat butonul Middle timp de 7 secunde pana cand lumina Rosie este activa in

mod permanent;
3. Apasati 3 secunde butonul “Volume+”, luminile Albastra si Rosie vor licari;
4. Activati optiunea pentru Bluetooth pe telefonul dvs.;
5. Dupa cateva secunde, “Midland BTNext” va fi afisat pe telefonul dvs. mobil;

Urmariti procedura de conectare a telefonului dvs. Daca vi se cere un cod pin, introduceti 
“0000”(patru de zero). Dupa ce conexiunea s-a facut, lumina albastra a dispozitivului se va 
aprinde pentru o secunfa si apoi dispozitivul va iesi din modul setup si va trece la modul de 
functionare ( lumina Albastra va incepe sa licare). 
Puteti folosi acum dispozitivul BTNext impreuna cu telefonul.  

Folosirea unui Telefon 

Dupa ce ati conectat telefonul la un dispozitiv BTNext, trebuie sa treceti la modul 
“Phone”pentru a il putea folosi. Apasati butonul Middle pana auziti semnalul “Phone” de la 
vocea dispozitivului. Acum cele trei butoane principale sunt dedicate telefonului ( vedeti 
Tabelul B)  

Raspunsul la telefon 

Cand auziti telefonul sunand, puteti raspunde in doua moduri diferite: 
Vocal: rostiti un singur cuvant pentru a raspunde si apoi incepeti sa vorbiti.  
Amintiti-va ca puteti face acest lucru daca raspundeti la telefon dupa ce a sunat de trei ori. 
Atentie: unele telefoane se poate sa nu aiba optiunea de a raspunde prin voce.  
Manual : apasati butonul “Forward” si incepeti sa vorbiti.  

Respingerea unui apel 
Daca nu vreti sa raspundeti, puteti sa lasati telefonul mobil sa sune si sa apasati butonul 
“Forward” pentru cateva secunde( veti auzi un ton de confirmare).  
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Efectuarea unui apel  

Sunt cateva moduri de a apela pe cineva: 
De pe tastatura telefonului: 
Formati numarul de pe tastatura telefonului; 
Apasati “Send” pe telefonul mobil.  
Repelarea ultimului numar: 
Apasati butonul “Forward” timp de 3 secunde pentru a putea reapela ultimul numar( veti auzi 
un ton de confirmare) 
Cu ajutorul vocii telefonului; 
Apasati scurt butonul “Forward”. Daca telefonul dvs. are optiunea de voce, vi se va cere sa 
mentionati numele persoanei pe care vreti sa o apelati. 
Observatie: apelurile au prioritate, ceea ce inseamna ca toate celelalte comunicari sunt 
dezactivate temporar cand un apel este in asteptare si sunt automat reactivate in  
momentul in care apelul este incheiat.  

Terminarea unui apel 

Exista cateva moduri de a termina un apel: 
- Sa asteptati ca persoana apelata sa finalizeze apelul;
- Sa apasati butonul “Forward”( veti auzi un ton de confirmare);
- Sa apasati butonul “End” al telefonului mobil.

Folosirea optiunii MP3 player a telefonului mobil 

Multe telefoane mobile sunt acum concepute pentru a fi folosite ca si MP3 player. 
Mecanismul BTNext suporta in totalitate dispozitivele A2DP si AVRCP care va permite sa 
ascultati musica stereo si va controlati telefonul MP3 player in sistem remotely. Puteti folosi 
chiar si butoanele de pe dispozitivul BTNext pentru a controla urmatoarele optiuni: Play, 
Pause, Forward, Backward. 

Controale eficiente: 
- Pentro a porni / opri musica: apasati butonul “Middle”;
- Pentru a da inainte la urmatorul cantec: apasati butonul “Forward”;
- Pentru a da inapoi la un cantec anterior: apasati butonul” Rear”.
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Observatie: daca folositi modul listening pentru a asculta muzica, este necesar sa se 
cunoasca faptul ca are cel mai scazut nivel de prioritate. Prin urmare, va fi intotdeauna 
dezactivat cand un alt tip de comunicare se va activa.  

Conectarea unui BTNext la un dispozitiv GPS 

In general este posibil sa conectati un dispozitib BTNext la un GPS pentru motociclete care sa 
aiba optiunea de conectare Bluetooth prin casti.  

Pentru a conecta un BTNext la un GPS, trebuie sa activati modul setup: 
1. Inchideti dispozitivul;
2. Tineti apasat butonul “Middle” timp de 7 secunde pana cand Lumina rosie este

permanent aprinsa;
3. Apasati 3 secunde butonul “Volume-“; luminile Albastra si Rosie vor licari;
4. Activati optiunea Bluetooth a GPS –ului dvs.;
5. Dupa cateva secunde, textul “Midland BTNext” va fi afisat pe ecranul GPS –ului ;
6. Urmati procedura de conectare a GPS –ului dvs. Daca vi se cere un cod pin,

introduceti “0000”( patru de zero);
7. Dupa ce s-a conectat, lumina albastra a dispozitivului se va aprinde pentru o secunda

si apoi dispozitivul va iesi din modul setup si va trece la un mod de functionare
(lumina Albastra va incepe sa licare).

Veti putea utiliza astfel dispozitivul BTNext si GPS –ul – semnalele acestuia sunt mereu pe 
fundal.  

Daca conectati GPS –ul la butonul “Volume+” ( deoarece de exemple butonul “Volume-“a 
fost deja folosit), veti pierde posibilitatea de a conecta telefonul la dispozitivul BTNext.  
Puteti trece peste aceasta limita daca conectati telefonul direct la GPS si apoi GPS –ul direct 
la dispozitivul BTNext. Astfel, din acest moment, toate optiunile vor fi manevrate de GPS.  

Folosirea unui GPS 
Cand faceti conectarea la GPS prin butonul “Volume-“, GPS –ul se va conecta automat si 
semnalele vocale ale acestuia raman active pe fundal chiat daca intercom –ul este activ.  
Cand conectarea se face prin butonul “Volume +” , semnalele vocale vor intrerupe mereu 
intercom-ul. Mai mult, aminti-va sa treceti la modul “Phone” pentru a putea asculta si 
controla muzica( pornit / oprit – inapoi / inainte).  
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Daca telefonul este conectat prin GPS, este necesare sa folositi butoanele de control de pe 
ecranul GPS –ului pentru a putea controla buna functionare a telefonului.  

Conectarea unui transmitator PMR446 la un Bluetooth integrat  

Daca un transmitator PMR446 are un Bluetooth integrat ( precum G8BT), trebuie sa conectati 
transmitatorul folosind butonul “Volume-“.  
- Inchideti dispozitivul;
- Tineti apasat pe butonul “Middle” timp de 7 secunde pana cand lumina Rosie este

aprinsa;
- Apasati timp de 3 secunde butonul “Volume-“; luminile Albastra si Rosie vor licari;
- Urmati procedura de conectare explicata in manualul transmitatorului.
Atentie: daca conectati la un transmitator G8BT, numai cand dispozitivul BTNext termina
conectarea ( numai LED –ul albastru licare), trebuie sa urmati urmatoarea procedura
pentru activarea Bluetooth –ului:
- Inchideti si reaprindeti dispozitivul G8BT ai apoi apasati 3 secunde butonul BT;
- Urmati aceeasi procedura de fiecare data cand vreti sa reconectati G8BT la BTNext( nu

este necesar sa reluati toata procedura de conectare).

Cum sa asculati Radio FM  

Receptorul Radio FM este integrat dispozitivului. Trebuie doar sa activati modul “Radio FM” 
pentru a il putea folosi. Apasati lung butonul Middle pana cand auziti semnalul vocal al 
dispozitivului ca modul s-a activat. Acum toate cele 3 butoane principale sunt folosite de 
Radio FM  ( Vedeti tabelul C).  
Atentie: pentru a schimba secventele activ / inactiv prin apasarea lunga a butonului 
Backward, trebuie mai intai sa opriti Radio FM ( apasati scurt butonul Middle).  
Cand apasati scurt butoanele Forward sau Backward, puteti cauta inainte si inapoi cele 6 
posturi inregistrate. O voce a dispozitivului va va anunta ce frecventa folositi. Un beep dublu 
se va auzi cand prima sau ultima frecventa inregistrata este atinsa.  
Pentru salvarea postului pe care il ascultati, apasati concomitant butoanele Forward si Rear 
timp de 3 secunde. Veti auzi un beep de confirmare.  
Postul este salvat peste ultimul post folositi.  
Datorita sistemului RDS, Radio FM va alege cel mai puternic semnal disponibil pentru postul 
de radio pe care vreti sa il ascultati.  
Sistemul RDS este standard inactiv. Daca vreti sa activati / dezactivati optiunea RDS apasati 
concomitent butoanele “Volume+” si “Volume-” timp de 3 secunde cand radio-ul este activat. 
O voce a dispozitivului va va comunica statusul RDS –ului.  

Radio FM cu Intercom  

Cnd folositi modul “Radio FM” nu este posibil sa activati manual intercomul, puteti doar sa il 
deschideti folosind optiunea VOX (doar vorbiti) a dispozivului conectat pe butonul “Middle”. 
Pentru a activa manual intercom –ul, trebuie sa activati modul “Intercom” 
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Folosirea dispozitivului audio prin cablu  

Dispozitivul Midland BTNext este de asemenea dotat cu un dispozitiv audio prin 
cablu(AUX), care poate fi folosit pentru a conecta o sursa audio(ex. iPod sau orice alt MP3 
Player sau un transmitator PMR446 pentru comunicarea de grup sau pentru marirea zonei de 
acoperire.  

Ascultarea muzicii 

Pentru a asculta muzica folosind dispozitivul cu cablu, conectati o sursa audio externa 
folosind cablul cumparat cu dispozitivul BTNext. Volumul se poate ajusta folosind butoanele 
“Volume +” sau “Volume-“, sau ajustare automata de sistemul AGC, ceea ce inseamna ca 
trebuie sa ajustati numai volumul iPod-ului / MP3 player –ului dvs. la un nivel care sa va 
permita sa ascultati muzica la o viteza normala.  
Atentie: niciodata sa nu dati volumul MP3 Player –ului la maximul posibil. Volumul 
recomandat este in jur de 70% din volumul maxim.  
Observatie: va recomandam sa faceti cateva teste ajustand volumul iPod –ului/ MP3 
player –ului dvs., astfel incat la viteza normal volumul din casti sa fie in conformitate cu 
nevoile dvs. Sistemul AGC va creste automat volumul la o viteza mai mare. Notati-va 
aceasta setare pentru excursiile viitoare.  

Activarea/ Dezactivarea dispozitivului prin cablu  

In functie de necesitati,  dispozitivul prin cablu poate fi activat sau dezactivat: 

Activare / Dezactivare: apasati lung butonul “Rear” ( veti auzi un beep de confirmare pentru 
activare si doua pentru dezactivare).  
Atentie: daca folositi modul FM, trebuie mai intai sa inchideti radioul si apoi sa apasati lung 
butonul Rear.  

Prioritate  

Dispozitivul BTNext foloseste diferite conexiuni / surse audio avand la baza urmatoarele 
reguli de prioritate.  

Schimbarea modului de functionare:  
De fiecare data cand schimbati modul ( apasati lung butonul Middle pentru schimbarea 
modurilor Intercom / Radio FM / Phone). Comanda audio anterioara este inchisa si controlul 
merge catre noul mod.  

Intercom 

Intercomul are intotdeauna prioritate in fata muzicii de la Radio FM sau de la telefon 
(incluzand si GPS –ul in modul de activare a muzicii). De fiecare data cand deschideti 
intercomul, muzica de la sursa Bluetooth se opreste. Numai muzica de la conexiunea “Aux 
wired connection” ramane pe fundal.  

Apeluri telefonice 
Apelurile telefonice au intotdeauna un grad ridicat de prioritate si vor intrerupe orice 
conexiune precum muzica, intercomul. Doar conexiunea prin cablu AUX poate ramane activa 
daca optiune “Wired connection always in background “ a fost activate.  
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Semnalele vocale ale GPS –ului  
Acestea sunt active pe fundal chiar si in timpul intercomului.  

AUX wired connection 
Muzica sau audio cu ajutorul conexiunii AUX wired este mereu pe fundal chiar si atunci cand 
intercomul este activ sau in timpul unui apel telephonic. Este posibil sa schimbati aceasta 
optiune urmand procedura descrisa in capitolul “Setup and Special configuration”. 

Folosirea statiei radio PMR446 cu conexiune prin cablu  

Pentru a conecta transmitatorul la dispozitivul Midland BTNExt, trebuie sa cumparati un 
cablu AUX special de 2,5 mm, vandut separate. Cateva radiouri folosesc o configuratie 
diferita cu pin, de aceea va recomandam sa intrebati dealer –ul care cablu este potrivit.  

Cablul conectat la transmitator are in mod normal si un buton PTT care poate fi amplasat pe 
ghidonul motocicletei dvs. sau tinut in mana ( daca sunteti pasager).  
Pentru a comunica prin radiol atasat, apasati butonul PTT pentru a vorbi puneti-l in functiune 
pentru a asculta. Nu este posibil sa vorbiti si sa ascultati in acelasi timp.  

Ajustati volumul transmitatorului dupa nevoile dvs., amintiti –va ca ajustarea volumului este 
controlata de un sistem AGC si ca va fi prin urmare automatic marit in functie de zgomotul de 
pe fundal.  
Daca doriti sa folositi un transmitator PMR446 pentru o comunicare de grup si in acelasi timo 
sa si mentineti optiunea Intercom activa dintre doua sau mai multe dispozitive BTNext, 
trebuie sa tineti cont ca de fiecare data cand comunicati prin transmitatorul PMR446(apasand 
butonul PTT), veti activa de asemenea si intercomul dispozitivul BTNext conectat la butonul 
“Middle”( datorita optiunii VOX).  
Pentru a evita activarea Intercom cand vorbiti prin PMR446, puteti decide sa conectati 
dispozitivul BTNext la “Rear” sau “Forward”(unde optiunea VOX nu este activa) sau daca 
inca vreti sa folositi butonul “Middle”, trebuie sa dezactivati optiunea VOX, asa cum este 
explicat in sectiunea anterioara.  
Atentie: daca dezactivati optiunea VOX, veti putea doar sa raspundeti la apelurile in 
asteptare prin apasarea butonului “Forward”. 

Cazuri special de configurare  

Resetarea tuturor dispozitivelor conectate  
Cateodata poate vi se pare necesare sa stergeti toate referintele de conectare stocate intr –un 
dispozitiv BTNext ( operatiune de resetare). 
Pentru a efectua aceasta operatiune trebuie mai intai sa activati modul setup: 
- Inchideti dispozitivul;
- Tineti apasat butonul “Middle” timp de 7 secunde pana cand Lumina Rosie este activa;
- Apoi apasati simultan butoanele “Volume +” si “Volume-” timp de 3 secunde. Lumina

albastra va fi aprinsa pentru 1 secunda si apoi se va aprinde din nou cea Rosie.
- Apasati de doua ori pe butonul “Middle ” pentru a iesi din modul “Setup” si puteti folosi

dispozitivul BTNext.
Aceasta procedura sterge toate dispozitivele Bluetooth conectate si stocate in memorie si
este prin urmare posibil sa incepeti o noua sesiune noua de conectare.
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Intoarcerea la setarile din fabrica 

Cateodata poate vi se pare dificil sa va intoarceti la setarile din fabrica pentru a face toate 
schimbarile si sa aveti un dispozitiv “curat”. 
Pentru a efectua aceasta operatie trebuie mai intai sa accesati modul setup: 
-inchideti dispozitivul;
-tineti apasat butonul “Middle” timp de 7 secunde pana cand culoarea Rosie este activa;
- apoi apasati simultan cele 3 butoane ( Forward, Middle, Rear) timp de 3 secunde.

Culoarea albastra se va aprinde o secunda, apoi se va trece la cea Rosie; 
- apasati de doua ori butonul “Middle” pentru a iesi din modul “Setup” si puteti folosi

dispozitivul BTNext. 

Ajustarea / Dezactivarea optiunii Vox ( Intercom si telefon) 

Optiunea intercom se poate activa atat manual cat si vocal (VOX). Activarea VOX este 
influentata de zgomotul de pe fundal si, drept urmare, de viteza. Pentru rezultate optime, este 
posibil sa alegeti una dintre cele patru nivele de sensibilitate ale microfonului: inalt, mediu, 
scazut si foarte scazut. Setarea standard pentru BTNext este “scazut”. Este de asemenea 
posibil sa dezactivati optiune de voce pentru a activa optiunile intercom si telefon numai in 
mod manual,  

Ajuatarea sensibilitatii microfonului (VOX) 

Pentru a efectua aceasta operatie trebuie mai intai sa activati modul setup: 
1. Inchideti dispozitivul;
2. Tineti apasat butonul “Middle” timp de 7 secunde pana lumina Rosie este activa;
3. Dispozitivul dvs. BTNext este acum pe modul Setup;
4. Apasati butonul “Rear” pana in momentul in care culoarea rosie a indicatorului se schimba
in albastru;
5. Acum apasati “Volume+” sau “Volume- pentru a creste sau reduce sensibilitatea. De
fiecare data cand apasati butoanele de Volum, lumina Rosie va licari pentru a confirma
schimbarea. Cand atingeti limita inferioara sau superioara, lumina Rosie nu va mai licari;
6. Apasati din nou butonul “Backward”; culoarea albastra va licari de cateva ori si astfel veti
sti nivelul de sensibilitate activat:
1 data – comanda vocala dezactivata;
de 2 ori – sensibilitate foarte scazuta;
de 3 ori – sensibilitate scazuta;
de 4 ori – sensibilitate medie ( setare standard)’
de 5 ori – sensibilitate ridicata.
Indicatorul de lumina este acum din nou Rosu(modul Setup) si schimbarile sunt confirmate.
7. Daca este nevoie, puteti sa ajustati sensibilitatea repetand pasii de la punctul 1.In mod
contrar, iesiti din modul Setting prin dubla apasare pe butonul “Middle”. Din moment ce
lumina rosie se dezactiveaza, led –ul albastru incepe sa clipeasca. Acum va puteti folosi
dispozitivul BTNext.

Dezactivarea optiune VOX (Intercom sau telefon)  

Urmariti procedura descrisa in pasii anteriori si alegeti optiunea cu o singura licarire( VOX 
dezactivata).  
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Conexiunea prin cablu intotdeauna pe fundal 

Optiunea va lasa sa pastrati conexiunea prin cablu mereu activa, chiar si atunci cand modurile 
Phone sau Intercom sunt deschide. Aceasta optiune poate fi utila cand conectati un 
transmitator PMR446. Standard aceasta optiune este activata. 
Dezactivarea 
- Accesati modul “Setup”;
- Inchideti dispozitivul;
- Tineti apasat butonul “Middle” aproximativ 7 secunde pana cand culoarea Rosie este

activa;
- Apasati concomitent butoanele “Forward” si “Middle” timp de 3 secunde. LED –ul

albastru va licari de doua ori;
- Apasati de doua ori pe butonul “Middle” pentru a iesi din modul “Setup” si puteti folosi

dispozitivul BTNext.

Activarea 
Urmati aceeasi procedura descrisa mai sus; acum LED –ul albastru va licari o singura data. 
Pentru a iesi din modul “Setup”, apasati de doua ori butonul “Middle”.  

Setup si Firmware update 

Este posibil sa configurati si sa actualizati partea firmware a dispozitivului BTNext folosind 
conexiunea USB la calculatorul dvs. Pe website –ul site www.midlandradio.eu , la pagina 
BTNext puteti gasi soft-ul pentru calculator si noile update –uri firmware disponibile.  

ATENTIE: NU CONECTATI DISPOZITIVUL LA CALCULATOR INAINTE SA 
DESCARCATI  SI SA INSTALATI SOFT –UL.  

Riscurile folosirii dispozitivului  

Folosirea dispozitivului va va diminua abilitatea de a auzi alte sunete si alti oameni in jutul 
dvs.  

Ascultarea muzicii sau vorbitul la telefon va poate impiedica de la a ii auzi pe ceilalti 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 s ail 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.  

Garantie 

Acest produs se afla sub termenii garantiei europene. Produsul ar trebui adus in locul de unde 
a fost cumparat pentru reparatii.  
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Certificarea Europeana CE  

Informatie 

Acest produs este sub egida CE in conformitate cu Directiva RTTE (99/5/EC), iar folosirea lui 
este libera in tot spatiul Uniunii Europene.  
Utilizatorii nu au voie sa faca nicio modificare la dispozitiv.  
Modificarile care nu sunt in mod express aprobate de catre producator anuleaza garantia.   
Pentru mai multe informatii, va rugam accesati website –ul: www.cte.it 
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