
 

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM

BTX-IL

בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ניתן 
midland.co.il לפנות אלינו באמצעות האתר

054-4938884 :WhatsApp / או בטלפון

לחווית שימוש אופטימלית, יש למקם את 
הרמקולים במקביל לאוזניים ככל שניתן

חשוב! 
מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום 

משמעותית בחווית השמיעה הן בעוצמת השמע 
והן באיכות הצליל

את המיקרופון יש למקם מול הפה ככל שניתן

מיקרופון זרוע גמישה מתאים בדרך כלל לקסדות 
3/4 או קסדות נפתחות

מיקרופון חוטי מתאים לקסדות סגורות

התקנה של הרמקולים והמיקרופון בקסדה

כאשר שתי היחידות נמצאות במצב תכנות

BTX-IL/PRO חיבור אינטרקום ליחידה נוספת מסדרת

1 2 3

1 2 3

1 2 3
1 2 3

 

  

 

לאחר מכן נורית החיווי תחזור לאדום קבוע 
מצב תכנות

לאחר סיום תהליך החיבור נורית החיווי 
תידלק בכחול למשך שניה אחת

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול

3
שניות

3
שניות

1 2 3

1 2 3

 

 
 

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול  

כאשר היחידה במצב תכנות

חיבור אינטרקום אוניברסלי לדיבורית ממותג אחר

3
שניות

לאחר סיום תהליך הצימוד נוריות החיווי 
יפסיקו להבהב אדום/כחול

ביחידה הנוספת, החל תהליך חיבור טלפון. 
הערה: כדי לא לאבד את החיבור לטלפון הראשי 
ביחידה הנוספת, מומלץ לבצע חיבור אוניברסלי 

כטלפון המשני ביחידה הנוספת

 יחידה נוספת ממותג אחר

הערה: ניתן לפתוח/לסגור שיחת אינטרקום גם במצב 
טלפון. לחיצה כפולה על כפתור 2

במצב טלפון או אינטרקום

כאשר היחידה במצב אינטרקום

נורית החיווי תהבהב בסגול - שמע פעיל

פתיחה וסגירה של שיחות אינטרקום

(VOX) פתיחת שיחת אינטרקום באמצעות הקול

במצב טלפון או אינטרקום
להפעלה/ביטול תכונות(VOX) אינטרקום

7
שניות

VOX ״פעיל ״/ ״מושבת״

התראת ״ביפ״ לאישור

נורית החיווי תהבהב בסגול: שמע פעיל

לחיצה
אחת

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3

VOX

אמור משהו בקול רם  

הערה: לפתיחה/סגירה של שיחת אינטרקום 
אוניברסלי מהיחידה הנוספת יש להשתמש 

בכפתור ההפעלה הקולית. לחיצה אחת בכדי 
לפתוח את ערוץ האינטרקום האוניברסלי 

ולחיצה נוספת בכדי להתחיל לדבר.
בדגמים מסויימים יש ללחוץ פעמיים לפתיחת 

ערוץ האינטרקום ופעמיים נוספות בכדי 
להתחיל לדבר. יש להמתין מספר שניות עד 

לפתיחת ערוץ תקשורת האינטרקום

כאשר היחידה במצב אינטרקום

נורית החיווי תהבהב בסגול - שמע פעיל

פתיחת אינטרקום אוניברסלי

סגירת אינטרקום אוניברסלי

3
שניות

התראת ״ביפ״ לאישור

לחיצה
אחת

 

 

1 2 3

1 2 3

יש לקבע את בסיס ערכת השמע בצידה 
השמאלי של הקסדה באמצעות לוחית ההדבקה

יש ללחוץ מספר שניות על לוחית ההדבקה 
עד להידוק מלא לקסדה

לקיבוע היחידה יש 
להחליקה כלפי מטה

לניתוק היחידה יש 
 (A) לדחוף את הזרוע

ולמשוך את היחידה
כלפי מעלה

ניתוק יחידת התקשורת 
מבסיס ערכת השמע 

חיבור יחידת התקשורת 
לבסיס ערכת השמע 

התקנה של BTX-IL בקסדה

חיבור / ניתוק של יחידת התקשורת



 

 

 

1 2 3

1 2 3

נורית החיווי תהבהב בכחול

צליל הדלקה

נורית החיווי תהבהב באדום

הדלקת היחידה

כיבוי היחידה

3
שניות

3
שניות

התראה קולית על מצב היחידה

צליל כיבוי

1 2 3

 

 

חיבור
אינטרקום 
אוניברסלי

חיבור
אינטרקום 

ליחידה
נוספת

חיבור ראשי (שיחות טלפון ושמע מדיה)

חיבור משני (שיחות טלפון ושמע במונו)
GPS / טלפון משני

GPS / TFT / טלפון ראשי

כפתורי חיבור

1 2 3

BTX-IL

לאחר סיום תהליך החיבור נורית החיווי 
תידלק בכחול למשך שניה אחת

ולאחר מכן תהבהב בכחול

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול

חיפוש התקני בלוטות׳ בטלפון

במידה ונדרש קוד: 0000

כאשר היחידה במצב תכנות

חיבור לטלפון

3
שניות

לחיבור טלפון שני לשיחות (ללא מדיה), יש לבצע 
תהליך זהה כאשר החיבור יתבצע באמצעות 

כפתור הנמכת הקול (-) במקום כפתור הגברת 
הקול (+)

1 2 3

 

  

מצב טלפון: הכפתורים ישמשו לתפעול הנגן
מצב אינטרקום: הכפתורים ישמשו לתפעול 

אינטרקום

מעבר בין מצבים
כאשר היחידה דלוקה

תפעול מצבים

3
שניות

הערה: מצב טלפון יהיה זמין רק אם חובר טלפון 
ליחידה. מצב אינטרקום יהיה זמין רק אם חוברו 

שתי יחידות

התראה קולית על מצב היחידה

מצב
טלפון

מצב
אינטרקום

חשוב: את החיבור הראשוני לאפליקציה יש לבצע 
 .BTX-IL-בתוך 2 דקות מרגע הדלקת יחידת ה

אם עברו יותר מ-2 דקות מרגע הדלקת היחידה 
ועד לפתיחת האפליקציה, יש לכבות את היחידה 

ולהדליקה מחדש ולפתוח את האפליקציה 
בתוך 2 דקות.

BTX-IL -אפליקציה לתפעול והגדרות יחידת ה

אפליקציה לטלפון

BTPRO SetAPP 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

התראת ״ביפ״ לאישור

הערה: ניתן להפעיל/להשהות מוזיקה גם 
במצב אינטרקום. לחיצה כפולה על כפתור 2

להפעלת הנגן

בחר את הנגן שלך בטלפון

כאשר היחידה במצב טלפון

שיר אחורה
שיר קדימה

הפעל / השהה

האזנה למוזיקה

שיתוף מוזיקה עם יחידה נוספת

לשיתוף מוזיקה

להפסקת שיתוף מוזיקה

3
שניות

1 2 3

3
שניות

לחיצה
אחת

לחיצה
אחת

״שיתוף מוזיקה פעיל״

1 2 3

1 2 3

1 2 3

 

 

 

 

 

  

נורית החיווי תידלק באדום קבוע

נורית החיווי תידלק בכחול למשך 3 שניות

לאחר מכן נורית החיווי תחזור לאדום קבוע
מצב תכנות

7
שניות

3
שניות

מעבר למצב תכנות

ליציאה ממצב תכנות

לאיפוס כל הקישורים

כאשר היחידה כבויה

כאשר היחידה במצב תכנות

לחיצה
כפולה

1 2 3

1 2 3

"Siri"  (iPhone)
"Google assistant" (Android)

  

 

באמצעות עזרה קולית

לטלפון השני המחובר באמצעות כפתור 
הנמכת הקול, השתמש בכפתור 3

(VOX) אמור משהו בקול רם

לסיום שיחה

או

ניהול שיחות טלפון

שיחה יוצאת

מענה לשיחה נכנסת

כאשר היחידה במצב טלפון

לדחיית שיחה 3
שניות

לחיצה
אחת

לחיצה
אחת

לחיצה
אחת


