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מידלנד BT MINI-IL
תודה לך על שרכשת את מידלנד  ,BT MINI-ILמערכת תקשורת
ומולטימדיה לרוכבים.
עם ה BT MINI-IL-באפשרותך להאזין למוזיקה בסטריאו ,לקבל הנחיות
ניווט קוליות מה ,GPS/WAZE -ליזום שיחות ולקבלן ,לשוחח עם חברים
במערכת אינטרקום בדופלקס מלא במרחק של עד  500מ׳.

תכונות עיקריות
 #בלוטות’ עם תמיכה בפרוטוקולים הבאים:
פרופיל אוזניות ,פרופיל דיבורית (.A2DP,AVRCP ,)HFP
 #תדר2.402-2.480GHz :
 #הספק מרבי2.5mW :
 #חיבור הטלפון לקבלת שיחות טלפון ולהוצאתן
 #האזנה למוזיקה סטריאופונית ()A2DP
 #חיבור ל GPS-לקבלת הנחיות דרך
 #מערכת אינטרקום בין רוכב למורכב
 #מערכת אינטרקום “אחד על אחד” בין עד  3אופנועים במרחק
של עד  500מ’ (בכפוף לתנאים טופוגרפיים)
 #סוללת ליתיום לשימוש במשך עד  8שעות שיחה
 #זמן טעינה כשעתיים
 #מוגן למים
 #טכנולוגית  DSPלנטרול רעשים

תכולת הערכה:
יחידת  ,BT MINI-ILערכת שמע עם שני רמקולים בקוטר  40מ”מ,
מיקרופון חוטי לקסדות מלאות ,מיקרופון זרוע גמישה לקסדות  3/4או
נפתחות ,כבל טעינה מסוג  ,USB-Cספוג נוסף למיקרופון ,משטח
סקוטש לרמקולים ולמיקרופון ,תושבת קיבוע עם דבק דו-צדדי .3M

תיאור היחידה
 BT MINI-ILקלה מאוד להפעלה מכיוון שמרבית המאפיינים
העיקריים מנוהלים על ידי כפתור השליטה.
 .1הפעלה /כיבוי של הדיבורית
 .2מענה לשיחות טלפון נכנסות
 .3נגינת מוזיקה והשהייתה
כפתור הגברת עוצמת הקול +Vol

כפתור הנמכת עוצמת הקול -Vol

כפתור שליטה

שקע USB-C

שקע ה USB-C -משמש לחיבור ערכת השמע באמצעות תקע
ה USB-C -של צמת החוטים .כמו כן הוא משמש לצורך טעינת
היחידה ולחיבור למחשב באמצעות כבל ה USB-C -המצורף
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התקנה של יחידת הBT MINI-IL -
הדבקת תושבת הקיבוע
להדבקת תושבת הקיבוע יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1לנקות היטב את אזור ההצבה על משטח הקסדה (בצד השמאלי של הקסדה)
 .2להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי  3Mשל תושבת הקיבוע
 .3למקם את תושבת הקיבוע בצידה השמאלי של הקסדה
 .4ללחוץ על לוחית ההדבקה מספר שניות עד להידוק מלא בין לוחית
ההדבקה לקסדה
ללוחית ההדבקה  2כנפיים גמישות להתאמה מקסימלית לכל סוגי הקסדות
ה BT MINI-IL -תוכננה להיות אווירודינמית בכדי למנוע ככל הניתן חיכוך
ורעש בזמן הרכיבה.
בכדי להקטין חיכוך ורעשי רוח נלווים ,רצוי למקם את יחידת הBT MINI-IL -
על הקסדה בהתאם לסגנון הרכיבה ובקו מקביל לכביש בזמן הרכיבה.

קיבוע הרמקולים בקסדה
ישנה חשיבות רבה למיקום הרמקולים בקסדה.
לחוויית שימוש אופטימלית ,יש למקם את הרמקולים במקביל
לאוזניים ככל שניתן.
לתשומת לבך :לרוב ההכנות לרמקולים בקסדה אינם המיקום האידיאלי
ולכן יש למצוא את המיקום הטוב ביותר מול האוזניים וכמה שיותר קרוב
אליהן וזאת מבלי לפגוע בנוחות השימוש .למציאת המיקום המתאים ביותר
מומלץ לחבוש את הקסדה ובאמצעות האצבע לסמן בקסדה אתה המיקום
המתאים מול מרכז האוזן ושם למקם את הרמקול .יש לבצע פעולה זו עבור
הרמקולים בשני הצדדים.

אם הרמקולים ממוקמים מתחת לריפוד הקסדה ,יש לוודא שהריפוד
מאפשר מעבר קול ,כיוון שריפודים בדרך כלל עשויים מחומרים שחוסמים
אותות שמע; במקרה כזה ,מומלץ למקם את הרמקולים מעל הריפוד.

חשוב! בכדי למנוע בלאי מואץ של מחבר ה USB-C -של צמת
החוטים ,יש למקם את יחידת ה BT MINI-IL -כך שתקע הUSB-C -
יהיה ממוקם גבוה ותר מהשפה התחתונה של הקסדה כך שלא
יופעל עליו לחץ
חשוב! בכדי למנוע חדירת מים ואבק ליחידת ה ,BT MINI -יש
לוודא שתקע ה USB-C -של צמת החוטים יהיה תמיד מחובר
ליחידה בזמן רכיבה כך שגם התקע וגם היחידה יהיו מוגנים.
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מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום משמעותית בחוויית
השמיעה הן בעוצמת השמע והן באיכות הצליל.
בעת השימוש בדיבורית ,יש להימנע מעוצמת שמע חזקה במיוחד ולאפשר
תמיד לשמוע את רעשי הסביבה וההתראות.

מיקרופון זרוע גמישה
יש לקבע את המיקרופון באמצעות רצועות הסקוטש בין הריפוד לבין
המעטפת הפנימית של הקסדה ,כך שהמיקרופון יהיה ממוקם כראוי מול
הפה ושהסימון הלבן על גבי הזרוע הגמישה יהיה מופנה כלפי פנים.
מיקרופון זה מתאים בדרך כלל לקסדות  3/4או קסדות נפתחות.

טעינה
לתשומת לבך :יש לוודא שהיחידה טעונה במלואה לפני השימוש .יש
לאפשר לפחות  3שעות לטעינה מלאה לפני השימוש הראשוני ביחידה.
יש לטעון את יחידת התקשורת על ידי הכנסת תקע ה USB-C -של כבל
הטעינה המצורף לשקע הטעינה ביחידת התקשורת.
נורית החיווי האדומה שביחידה תחל להבהב עם תחילת הטעינה.

מיקרופון חוטי
באמצעות רצועות הסקוטש ,יש לקבע את המיקרופון בחלקה הפנימית של
הקסדה מול הפה.
מיקרופון זה מתאים לקסדות מלאות.
חיבור/ניתוק של יחידת התקשורת BT MINI-IL
ניתן לקבע את יחידת התקשורת  BT MINI-ILעל גבי הקסדה בקלות על
ידי החלקתה כלפי מטה על גבי תושבת הקיבוע .כאשר יחידת התקשורת
מקובעת היטב במקומה ,ישמע צליל "קליק".
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יש להניח ליחידה להיטען עד שנורית החיווי האדומה תפסיק להבהב
ותידלק בכחול.
עם סיום הטעינה ,יש לנתק את יחידת התקשורת מהמטען .בדרך כלל,
אחרי הטעינה הראשונה ,טעינה מלאה תושג אחרי שעתיים.
לתשומת לבך :בכל הכנסה של תקע ה USB-C-לשקע הטעינה ,ההתקן
ייכבה באופן אוטומטי .על מנת להשתמש בדיבורית במהלך הטעינה ,יש
להפעילה כשתקע הטעינה כבר מחובר ליחידת התקשורת.
חשוב! יש לשתמש אך ורק עם כבל הטעינה המקורי שמצורף
לערכה ושמשמש גם ככבל להעברת נתונים בחיבור למחשב
ולהשתמש רק עם מטען  USB-Cסטנדרטי של  5וולט

תושבת הקיבוע

על מנת לנתק את יחידת התקשורת מתושבת הקיבוע ,יש לדחוף את הזרוע
 Aולמשוך את יחידת התקשורת כלפי מעלה.
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המאפיינים העיקריים של BT MINI-IL
 BT MINI-ILהינה מערכת תקשורת מתקדמת לניהול שיחות ,קבלת
הנחיות קוליות מה ,GPS/WAZE -שמיעת מוזיקה סטריאופונית
ותקשורת אינטרקום בין רוכב/מורכב או בין עד  3אופנועים במרחק של
עד  500מטר.

פעולות בסיסיות
הדלקה

ללחוץ בו זמנית על כפתור השליטה ו-Vol-
במשך שנייה אחת.
התראה קולית :״הדלקת מערכת״ ובנוסף ,התראה
קולית על מצב הסוללה

כיבוי

ללחוץ בו זמנית על כפתור השליטה ו -Vol-במשך
שנייה אחת.
התראה קולית :״כיבוי מערכת״

כיוון עצמת קול

לחיצות קצרות או ארוכות על  +Volאו -Vol

בקבלת שיחת טלפון תוך כדי שיחת אינטרקום ,קשר האינטרקום ייסגר
וכאשר השיחה תיגמר ,קשר האינטרקום יחודש אוטומטית.
כאשר נפתחת שיחת אינטרקום תוך כדי האזנה למוזיקה ,המוזיקה
תיפסק.
לאחר סגירה של שיחת האינטרקום ,ניגון המוזיקה יתחדש באופן
אוטומטי.

חיבור לטלפון
התחלת חיבור
ביחידת ה-
BT MINI-IL

מענה אוטומטי
לתשומת לבך :יחידת ה BT MINI-IL -תבצע מענה אוטומטי לשיחה
נכנסת תוך  8שניות (ברירת מחדל).
ניתן לנטרל תכונה זו ולענות לשיחה נכנסת באופן ידני.
אפשור מענה אוטומטי
לחיצה בו זמנית על הכפתורים  +Volו -Vol -במשך חמש שניות.
החיווי הקולי ישמיע “מענה אוטומטי פעיל”
ביטול מענה אוטומטי
לחיצה בו זמנית על הכפתורים  +Volו -Vol -במשך חמש שניות.
החיווי הקולי ישמיע “מענה אוטומטי כבוי”

כאשר היחידה כבויה :יש ללחוץ במשך  5שניות על
כפתור השליטה.
נורית החיווי תהבהב באדום/כחול.
התראה קולית :״צימוד בתהליך״ בתחילת התהליך
ו-״צימוד בוצצע בהצלחה״ בסיומו.

התחלת החיבור
בטלפון

יש לאפשר חיפוש התקני בלוטות’ בטלפון ולבחור
.BT MINI-IL

קוד PIN
(אם מתבקש)

0000

השימוש בטלפון
מענה לשיחה

לחיצה קצרה על כפתור השליטה בזמן כניסת שיחה

סיום שיחה

לחיצה קצרה על כפתור השליטה

דחיית שיחה

לחיצה בת  3שניות על כפתור השליטה

הפעלת עזרה קולית לחיצה כפולה על כפתור השליטה
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חיוג חוזר

לחיצה כפולה על כפתור -Vol
(התראה קולית" :חיוג חוזר")

ביטול חיוג חוזר

לחיצה קצרה על כפתור השליטה

מענה אוטומטי

המענה האוטומטי מוגדר כפעיל כברירת מחדל.
משמעות הדבר היא שיחידת התקשורת BT
 MINI-ILתענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי
לאחר  8שניות.

שימוש בנגן המוזיקה
השמעת מוזיקה /לחיצה בת  3שניות על כפתור השליטה
השהיית השמעה
לשיר הבא

לחיצה כפולה על כפתור השליטה

לשיר הקודם

לחיצה כפולה על כפתור -Vol

חיבור ליחידת  BT MINI-ILנוספת
התחלת החיבור
בשתי יחידות
הBT MINI-IL-

כאשר שתי היחידות דלוקות ,יש ללחוץ במשך
 5שניות על כפתור  -Volבשתי היחידות .נורית
החיווי תהבהב בכחול ואדום לסירוגין.
החיווי הקולי בסיום החיבור ״צימוד בוצע בהצלחה״

שימוש באינטרקום
פתיחה/סגירה
של תקשורת
אינטרקום

לחיצה קצרה על כפתור השליטה

חיבור אינטרקום אוניברסלי ליחידה נוספת ממותג אחר
ניתן לקשר את יחידת ה BT MINI-IL -ליחידה נוספת ממותג אחר בקישור
אינטרקום אוניברסלי.
התחלת החיבור
ביחידת
הBT MINI-IL-

כאשר היחידה דלוקה ,יש ללחוץ במשך  5שניות
על כפתור ה-Vol -
נורית החיווי תהבהב באדום/כחול
התראה קולית " :צימוד בתהליך"

תהליך החיבור
ביחידה הנוספת
ממותג אחר

ביחידה הנוספת ,החל תהליך חיפוש טלפון.
כדי לא לאבד את החיבור לטלפון הראשי ביחידה
הנוספת ,מומלץ לבצע חיבור אוניברסלי כטלפון
משני ביחידה הנוספת

לאחר סיום תהליך נוריות החיווי יפסיקו להבהב אדום/כחול
התראה קולית “ :צימוד בוצע בהצלחה”
החיבור

כיצד להשתמש באינטרקום האוניברסלי
פתיחה/סגירה
של אינטרקום
אוניברסלי מיחידת
הBT MINI-IL -

לפתיחת שיחת אינטרקום אוניברסלי ,יש
ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן -Vol
נורית החיווי תהבהב בסגול
התראה קולית“ :ביפ”

לסגירת שיחת
אינטרקום
אוניברסלי

יש ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן -Vol

פתיחה/סגירה של
אינטרקום מהיחידה
הנוספת ממותג
אחר

לפתיחה/סגירה של שיחת אינטרקום
אוניברסלי מהיחידה הנוספת ,יש ללחוץ על
כפתור העזרה הקולית/חיוג קולי (לחיצה אחת
או שתי לחיצות בהתאם לסוג המכשיר)

הערה :בדגמים מסוימים יש צורך ללחוץ פעמיים על כפתור העוזרת הקולית/חיוג קולי
בכדי להפעיל את החיבור ופעמיים נוספות בכדי להתחיל שיחת אינטרקום
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פעולות מיוחדות
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איפוס כל
החיבורים

כאשר היחידה נמצאת במצב כבוי ,יש ללחוץ במשך
 7שניות על כפתור השליטה ו -Vol-בו זמנית (נורית
החיווי תידלק בכחול קבוע במשך  3שניות)

ביטול חיבור

במהלך ביצוע החיבור ,יש ללחוץ לחיצה כפולה על
 ,+Volעל  -Volאו על כפתור השליטה

אפשור מענה
אוטומטי

לחיצה במשך  5שניות על  +Volועל -Vol
(התראה קולית :״מענה אוטומטי פעיל״)

ביטול מענה
אוטומטי

לחיצה במשך  5שניות על  +Volועל -Vol
(התראה קולית :״מענה אוטומטי פעיל״)

התראה קולית /צפצוף /נורית חיווי
צפצוף

פעולה

התראה קולית

הפעלת היחידה

הדלקת מערכת  +מצב הסוללה

כחול מהבהב

כיבוי היחידה

כיבוי מערכת

אדום מהבהב  3פעמים

התחלת חיבור

צימוד בתהליך

לאחר החיבור

צימוד בוצע בהצלחה

אדום וכחול מהבהבים לסירוגין

מענה לשיחת טלפון

צפצוף אחד

סיום שיחת טלפון

צפצוף אחד

דחיית שיחת טלפון

שני צפצופים

הפעלת חיוג קולי

צפצוף אחד

חיוג חוזר

נורית חיווי

חיוג חוזר

השמעה /השהיה

צפצוף אחד

קדימה

צפצוף אחד

אחורה

צפצוף אחד

פתיחת אינטרקום

צפצוף אחד

סגירת אינטרקום

שני צפצופים

כיוון עוצמת קול

צפצוף אחד

במהלך הטעינה

אדום מהבהב

טעינה מלאה

כחול קבוע

אפשור מענה אוטומטי

מענה אוטומטי פעיל

ביטול מענה אוטומטי

מענה אוטומטי כבוי
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תעודת אחריות
בהפעלת אחריות דיגיטלית

חודשיים אחריות נוספת מתנה*!

*מותנה בהפעלת אחריות דיגיטלית תוך  30יום מתאריך הרכישה

להפעלת האחריות הדיגיטלית יש להיכנס לדף התמיכה באתר midland.co.il
תקופת האחריות הינה למשך  12חודשים מיום הרכישה,
ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.
במידה והופעלה אחריות דיגיטלית תוקף האחריות יהיה  14חודשים מיום הרכישה
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך  14ימי עבודה (מיום מסירת המוצר בתחנת שירות
או החנות שבה נרכש המוצר) כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,
או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש ,ללא תמורה.
החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון ,במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן:
פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות ,תנאי מזג אוויר קשים,
לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות.
האחריות אינה מכסה פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו
לאחר הרכישה ,שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ,זדון או רשלנות של הצרכן,
שבר מכול סוג שהוא ,במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו,
או כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
ביצועי הסוללה יכולים להשתנות בהתאם לאופן השימוש ,חשיפה לטמפרטורות קיצוניות
או שימוש בשנאי לא מתאים/לא תקין .האחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת
האחריות יהיו נמוכים מ 50% -מהביצועים שצוינו בעת הרכישה.
שימו לב! יש להקפיד שתקע ה USB-C-של ערכת השמע יהיה תמיד מחובר לשקע המיועד בדיבורית
בכדי למנוע חדירת מים ואבק ליחידה .תיקון במקרה של חדירת מים משקע ה USB-C-כתוצאה משימוש שלא
בהתאם להוראות ,לא יהיה במסגרת האחריות.

בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ,ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר midland.co.il
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או בטלפון 054-4938884 :WhatsApp /בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-17:00

www.midland.co.il

