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MIDLAND BTCity (from vers. 14.03.14)
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Midland  BTCity, το ασύρματο 
σύστημα πολυμέσων ενδοσυνεννόησης για τους μοτοσικλετιστές.

Το Midland BTCity έχει σχεδιαστεί για άμεση τοποθέτηση στο κράνος 
ώστε να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνίες με συσκευές Bluetooth όπως 
κινητά τηλέφωνα,GPS και MP3 players. Εάν επιθυμείτε, μπορεί επίσης να 
ζευγαρωθεί με μια άλλη Midland BTCity συσκευή και να χρησιμοποιηθεί 
ως ασύρματο σύστημα ενδοσυνεννόησης οδηγού/συνεπιβάτη ή οδηγού/
οδηγού σε επικοινωνία μηχανής με μηχανή, σε μέγιστη απόσταση 200 
μέτρων. Το Midland BTCity παρέχει επίσης επιλογή ενσύρματης σύνδεσης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθεί με ένα iPod/MP3 player 
ή έναν πομποδέκτη PMR446, που θα επιτρέψει επικοινωνίες μηχανής με 
μηχανή σε απόσταση έως 5 χλμ.

Το Midland BTCity είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:
 › Μονή συσκευασία BTCity Intercom με μία συσκευή
 › Συσκευασία ζεύγους BTCity Intercom με δύο συσκευές

Ανάλογα με το πακέτο που αγοράσατε, η συσκευασία περιέχει τα 
ακόλουθα μέρη:

BTCity
 › 1 BTCity συσκευή επικοινωνίας.
 › 1 kit ακουστικών με δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνο με boom 

και μικρόφωνο με καλώδιο.
 › 1 βάση με ταινία διπλής όψεως για στερέωση της συσκευής επάνω 

στο κράνος.
 › 1 σφιγκτήρας για στερέωση της συσκευής επάνω στο κράνος .
 › 1 στερεοφωνικό καλώδιο ήχου για σύνδεση iPOD/ ή άλλα μοντέλα 

MP3 players.
 › 1 επιτοίχιο φορτιστή miniUSB.
 › Ανταλλακτικό αντιανεμικό σφουγγάρι μικροφώνου, κλειδί Allen 

και λωρίδα Velcro για την εγκατάσταση.
Συσκευασία ζεύγους BTCity

 › 2 BTCity συσκευές επικοινωνίας.
 › 2 kit ακουστικών με δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνο με boom 

και μικρόφωνο με καλώδιο.

 › 2 βάσεις με ταινία διπλής όψεως για στερέωση της συσκευής 
επάνω στο κράνος.

 › 2 σφιγκτήρες για στερέωση της συσκευής επάνω στο κράνος .
 › 2 στερεοφωνικά καλώδια ήχου για σύνδεση iPOD/ ή άλλα μοντέλα 

MP3 players.
 › 1 επιτοίχιο φορτιστή miniUSB.
 › Ανταλλακτικό αντιανεμικό σφουγγάρι μικροφώνου, κλειδί Allen 

και αυτοκόλλητη ταινία για την εγκατάσταση.
 › Οι συσκευές που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ζεύγους είναι 

ήδη ζευγαρωμένες και μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν 
αμέσως σε κατάσταση Intercom.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Midland BTCity
Γενικά:

 › Bluetooth ver. 2.1 stereo (Headset/ Handsfree/ πρωτόκολλο A2DP).
 › Σύστημα AGC για αυτόματη ρύθμιση  της έντασης σε σχέση με τον 

παρασιτικό θόρυβο.
 › Επιλογή έναρξης επικοινωνίας μέσω φωνής (VOX) ή χειροκίνητα.
 › Σημεία ελέγχου που επιτρέπουν: σύνδεση τηλεφώνου, 

ενδοσυνεννόησης και ενσύρματη σύνδεση.
 › Πλήρως στεγανοποιημένο.
 › Μπαταρία λιθίου με 8 ώρες χρόνο ομιλίας.
 › Χρόνος επαναφόρτισης : περίπου 4 ώρες 

Συνδέσεις Bluetooth:
 › Ίδια συσκευή για επικοινωνία οδηγού-συνεπιβάτη και μηχανής με 

μηχανή μέγιστης απόστασης 200 μέτρων .
 › Με συσκευή BT Remonte για εύκολη χρήση από handlebar 

μηχανής.
 › Συσκευές Bluetooth

- Κινητό τηλέφωνο με stereo MP3 player (με πρωτόκολλο A2DP), 
GPS (για μηχανή),.

- Πομποδέκτες PMR446 (με ενσωματωμένη ή εξωτερική συσκευή 
Bluetooth) για ομαδικές επικοινωνίες μηχανής με μηχανή.

Ενσύρματες συνδέσεις:
 ›  Για είσοδο στερεοφωνικού ήχου (iPod /MP3 player).
 ›  Για σύνδεση με πομποδέκτες PMR446 (με προαιρετικό καλώδιο)
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Προσοχή: πριν να χρησιμοποιήσετε το BTCity για πρώτη φορά, 
θυμηθείτε να το φορτίσετε για τουλάχιστον 5/6 ώρες.
Προσοχή: Το Midland BTCity έχει σχεδιαστεί να αντέχει στη 
βροχή και το νερό. Εντούτοις, εάν βρέχει, πάντα να ελέγχετε ότι 
τα λαστιχένια καλύμματα που προστατεύουν τις υποδοχές είναι 
τοποθετημένα σωστά.

Φόρτιση Μπαταριών
Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρήση. 
Αφήστε τουλάχιστον 5-6 ώρες να περάσουν για να υπάρξει μια πλήρης 
φόρτιση πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. 
Κανονικά, μετά από την πρώτη φορά, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 
ώρες. Φορτίστε τη συσκευή εισάγοντας τον επιτοίχιο φορτιστή στην 
υποδοχή φόρτισης (σηκώστε το λαστιχένιο κάλυμμα για να εισάγετε 
το βύσμα).

 › Η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία της συσκευής θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει όταν ξεκινά η φόρτιση.

 › Αφήστε τη μονάδα να φορτίσει έως ότου η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική 
λυχνία να σβήσει.

 › Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε τη μονάδα από τον 
φορτιστή.

Περιγραφή της συσκευής και των βάσεων 
στήριξης 
Το BTCity έχει 3 πολυλειτουργικά πλήκτρα και 3 υποδοχές για 
ενσύρματες συνδέσεις στο κατώτερο μέρος.

Περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων:
 › Control: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση της ενδοσυνεννόησης και τον χειρισμό των 
λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου.

 › Volume+: επιτρέπει σε σας να αυξήσετε την ένταση.
 › Volume -: επιτρέπει σε σας να μειώσετε την ένταση.

 

Περιγραφή των υποδοχών για ενσύρματες συνδέσεις:
 › Charger (Υποδοχή φορτιστή): επιτρέπει τη φόρτιση της συσκευής 

χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο miniUSB φορτιστή και την 
αναβάθμιση του firmware με σύνδεση στον υπολογιστή.

 › Audio kit (Υποδοχή αξεσουάρ ήχου): επιτρέπει τη σύνδεση 
στερεοφωνικού κεφαλακουστικού και μικροφώνου.

 › AUX (Υποδοχή εισόδου ήχου): μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
συνδεθεί μια πηγή ήχου, όπως ένα stereo iPod/MP3 player ή ένας 
πομποδέκτης PMR446.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΧΟΥ
Το σύστημα ήχου περιλαμβάνει δύο υπέρλεπτα στερεοφωνικά 
μεγάφωνα και δύο εναλλακτικά μικρόφωνα, τα οποία παρέχονται και 
τα δύο με βάση στήριξης και καλώδια. 

Στερέωση των στερεοφωνικών μεγάφωνων.
Τα δύο στερεοφωνικά μεγάφωνα έχουν μια αυτοκόλλητη ταινία που 
βοηθά την στερέωση τους στο κράνος σας 
Προσέξτε να μη καλύψετε εντελώς το αυτί σας με τα μεγάφωνα, 
πρέπει πάντα να είστε σε θέση να ακούσετε τους εξωτερικούς 

Ενταση+Ενταση-

Control

Υποδοχη φορτιστη

Υποδοχη πηγης ηχου 
(AUX)

Υποδοχη αξεσουαρ ηχου
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ήχους κίνησης.
Το μικρόφωνο μπορεί να στερεωθεί επάνω στο κράνος με δύο 
τρόπους:

Μικρόφωνο με boom
Τοποθετήστε το τμήμα με την αυτοκόλλητη ταινία μεταξύ της 
επένδυσης και του κελύφους του κράνους, έτσι ώστε το μικρόφωνο 
να είναι τοποθετημένο σωστά μπροστά από το στόμα σας και το άσπρο 
σύμβολο να βλέπει το στόμα σας. Αυτός ο τύπος μικροφώνου είναι 
κατάλληλος για τα ανοικτά κράνη.

Ενσύρματο μικρόφωνο
Χρησιμοποιώντας την αυτοκόλλητη ταινία, τοποθετήστε το 
μικρόφωνο μέσα στο κράνος μπροστά από το στόμα σας. Αυτός ο 
τύπος μικροφώνου είναι κατάλληλος για τα κλειστά κράνη. Ο μίνι 
κονέκτορας στο μικρόφωνο σας επιτρέπει να επιλέγετε το μικρόφωνο 
που ταιριάζει καλύτερα στο κράνος που χρησιμοποιείτε.

Υποδοχή κιτ ακουστικού
Το κιτ ακουστικού πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική υποδοχή της 
συσκευής Midland BTCity χρησιμοποιώντας τον κονέκτορα “L”. 

Περιγραφή των βάσεων στήριξης 
Το Midland BTCity μπορεί να στερεωθεί επάνω στο κράνος με δύο 
διαφορετικούς τρόπους: Είτε χρησιμοποιώντας την βάση με ταινία 
διπλής όψης είτε το σφιγκτήρα. 
Αυτοί οι μέθοδοι θα σας επιτρέψουν να στερεώσετε σταθερά τη 

συσκευή BTCity στο κράνος σας και να την αφαιρείτε όποια στιγμή 
επιθυμείτε ούτως ώστε να την φορτίζετε ή να την αποθηκεύετε.

Βάση με ταινία διπλής όψης      
Η βάση στήριξης έχει μια ταινία διπλής 
όψης σε μια από τις πλευρές του. Για να 
στερεώσετε τη βάση σταθερά, καθαρίστε 
τον περιοχή τοποθέτησης στην επιφάνεια 
του κράνους, αφαιρέστε το προστατευτικό 
φιλμ της ταινίας και στερεώστε την στο 
κράνος στο κράνος πιέζοντάς το με πίεση 
στην επιφάνεια για μερικά δευτερόλεπτα.

Σφιγκτήρας
Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen, χαλαρώστε τις δύο βίδες στο 
σφιγκτήρα και τοποθετήστε τη πλάτη της βάσης μεταξύ της επένδυσης 
του κράνους και του κελύφους. Κατόπιν, σφίξτε τις δύο βίδες 
προκειμένου να στερεωθεί σταθερά ο σφιγκτήρας. Ο σφιγκτήρας 
συνοδεύεται από ένα χώρισμα το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί για 
μεγαλύτερη σύσφιγξη.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του Midland BTCity σας
Το BTCity μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα επάνω στο κράνος 
γλιστρώντας το προς τα κάτω ώστε να εφαρμόσει στην υποδοχή του 

Διαχωριστικο 
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επιλεγμένου στηρίγματος (Βάση με ταινία διπλής όψης ή σφιγκτήρας). 
Το BTCity μένει στη θέση του χάρη στο κλείστρο που βρίσκεται στο 
επάνω μέρος (A).
Για να αφαιρέσετε τη συσκευή, απλά πιέστε το κλείστρο και σπρώξτε 
τη συσκευή προς τα επάνω.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
Midland BTCity σας
Ενεργοποίηση της συσκευής: 
Πιέστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα “Control” και “Vol-” 
μαζί για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ΚΟΚΚΙΝΗ 
ενδεικτική λυχνία 3 φορές, πράγμα το οποίο μειώνει τις πιθανότητες 
να σβήσετε την συσκευή σας κατά λάθος (ειδικά όταν φοράτε βαριά 
γάντια).

Απενεργοποίηση της συσκευής: 
Πιέστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα “Control” και “Vol-” 
μαζί για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ΚΟΚΚΙΝΗ 
ενδεικτική λυχνία 3 φορές, πράγμα το οποίο μειώνει τις πιθανότητες 
να σβήσετε την συσκευή σας κατά λάθος (ειδικά όταν φοράτε βαριά 
γάντια).

Ρυθμίζοντας την ένταση
Το Midland BTCity χρησιμοποιεί την τεχνολογία AGC, η οποία ρυθμίζει 
αυτόματα την ένταση σε σχέση με τον παρασιτικό εξωτερικό θόρυβο. 
Εντούτοις, είναι επίσης εφικτό να ρυθμιστεί χειροκίνητα η ένταση με 
τη βοήθεια του “Volume+” και “Volume-“. 
Προσοχή: η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν είναι ενεργή 
μια ακουστική σύνδεση.

Καταστάσεις λειτουργίας
Το BTCity μπορεί να λειτουργήσει σε δύο κύριες καταστάσεις: 
Ενδοεπικοινωνία (Intercom) και  Τηλέφωνο (Phone). 
Το πολύ-λειτουργικό πλήκτρο μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό είδος 
λειτουργίας ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται η συσκευή τη 
δεδομένη στιγμή.

 › Στην κατάσταση “Ενδοεπικοινωνία (Intercom)” το πλήκτρο ελέγχου 
σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την επικοινωνία 

 › Στην κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)” μπορείτε να διαχειριστείτε 
το κινητό σας τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth για να 
πραγματοποιήσετε/απαντήσετε σε κλήση ή για να ακούσετε 
μουσική (στερεοφωνικά). Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε το κινητό 
σας τηλέφωνο με υπευθυνότητα και σύνεση.

Μπορείτε να μεταβείτε από τη μία κατάσταση στην άλλη πατώντας 
απλώς παρατεταμένα το Μεσαίο πλήκτρο (πατήστε για 3 δευτ.). 
Μια φωνητική ανακοίνωση θα σας ενημερώσει σε ποια κατάσταση 
βρίσκεστε.
Η ακολουθία μετάβασης είναι η εξής:

 › Κατάσταση Ενδοεπικοινωνία (Intercom) (εάν έχει ζευγαρωθεί κι 
άλλη συσκευή)

 › Κατάσταση Τηλέφωνο (Phone) (εάν έχει ζευγαρωθεί κάποιο 
τηλέφωνο)

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή σας, η κατάσταση στην 
οποία μπαίνει αυτόματα είναι η Ενδοεπικοινωνία (Intercom) (εάν 
προηγουμένως έχει ζευγαρωθεί με άλλη συσκευή), διαφορετικά 
μπαίνει στην κατάσταση Τηλέφωνο (Phone) (εάν είχε ζευγαρωθεί με 

A
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κάποιο κινητό τηλέφωνο). 
Σε περίπτωση που θέλετε να διαπιστώσετε ποια είναι η τρέχουσα 
κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, απλά πιέστε τα πλήκτρα “Vol-
ume+” και “Volume-“ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Μια ηχητική 
ειδοποίηση θα σας ενημερώσει για την τρέχουσα κατάσταση.

Προτεραιότητα
Το BTCity διαχειρίζεται τις διάφορες συνδέσεις/ακουστικές πηγές 
βάσει των παρακάτω κανόνων προτεραιότητας.

Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας
Κάθε φορά που αλλάζετε κατάσταση λειτουργίας (πάτημα του μεσαίου 
πλήκτρου για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων Ενδοεπικοινωνία 
(Intercom)/ Τηλέφωνο (Phone)), κλείνει η προηγούμενη πηγή ήχου 
και ο έλεγχος μεταβαίνει στη νέα κατάσταση.

Ενδοεπικοινωνία (Intercom)
Η κατάσταση ενδοεπικοινωνία (Intercom) έχει πάντα τη μεγαλύτερη 
προτεραιότητα σε σχέση με τη μουσική από την κατάσταση Τηλέφωνο 
(Phone) (περιλαμβάνοντας πλοηγό GPS σε κατάσταση αναπαραγωγής 
μουσικής). Κάθε φορά που ενεργοποιείτε την ενδοεπικοινωνία η 
μουσική από συσκευή Bluetooth διακόπτεται. Μόνο η μουσική από 
ενσύρματη σύνδεση AUX μένει σταθερά πάντα στο υπόβαθρο.

Τηλεφωνικές κλήσεις
Οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν πάντα τη μεγαλύτερη προτεραιότητα και 
θα διακόπτουν κάθε άλλη σύνδεση όπως μουσική ή ενδοεπικοινωνία ή 
ενσύρματη σύνδεση AUX. Μόνο η ενσύρματη σύνδεση AUX θα υπάρχει 
αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση “Ενσύρματη σύνδεση πάντα στο 
υπόβαθρο”.

Φωνητική ειδοποίηση πλοηγού GPS
Όταν ένας πλοηγός GPS ζευγαρώνει στο πλήκτρο “Volume+”, οι 
φωνητικές ειδοποιήσεις του πλοηγού GPS είναι διαθέσιμες ακόμη και 
κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας.

Όταν ένας πλοηγός GPS ζευγαρώνει στο πλήκτρο “Volume-”, οι 
φωνητικές ειδοποιήσεις του πλοηγού GPS παραμένουν στο υπόβαθρο 
όταν είναι ενεργοποιημένη η ενδοεπικοινωνία.

Ενσύρματη σύνδεση AUX
Μουσική ή ήχος από την υποδοχή ενσύρματης σύνδεσης AUX είναι 
πάντα ενεργοποιημένη ακόμη και κατά τη διάρκεια ενδοεπικοινωνίας 
ή τηλεφωνικής κλήσης. Είναι εφικτή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης 
ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
“Ρυθμίσεις και Ειδικές Λειτουργίες”.

Ζευγάρωμα με συσκευές Bluetooth
To BTCity  μπορεί να ζευγαρώσει με άλλες συσκευές Bluetooth 
όπως, κινητό τηλέφωνο, πλοηγό GPS ή πομποδέκτη PMR446 με 
ενσωματωμένο ή εξωτερικό Bluetooth.
Η διαδικασία ζευγαρώματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με χρήση των 
πλήκτρων   “Volume +” ή “Volume –“.

 › Ζευγάρωμα με το πλήκτρο “Volume +”: για κινητό τηλέφωνο με 
μουσική (A2DP stereo). 

 › Ζευγάρωμα με το πλήκτρο “Volume -”: για πλοηγούς GPS και άλλες 
συσκευές των οποίων ο ήχος πρέπει να είναι πάντα στο υπόβαθρο.

Προσοχή: Το πλήκτρο “Volume –“ δεν υποστηρίζει το ζευγάρωμα με 
κινητό τηλέφωνο και δεν υποστηρίζει στερεοφωνική μουσική A2DP.

 › GPS
 › PMR446 Radio  › Phone (GPS)
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Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
τηλεφώνου
Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ζευγαρώσει μόνο στο πλήκτρο “Vo-
lume +“. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις 
λειτουργίες του τηλεφώνου και να ακούστε μουσική στερεοφωνικά. Το 
τηλέφωνο έχει την υψηλότερη προτεραιότητα πράγμα που σημαίνει 
ότι σε περίπτωση κλήσης, οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία θα κλείσει 
(ενδοεπικοινωνία, μουσική).

Ζευγαρώνοντας τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνό  
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth στο 

κινητό σας τηλέφωνο. Δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία ποικίλλει 
ανάλογα  με τη μάρκα και το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για 
περισσότερες πληροφορίες. 

2. Θέστε τη συσκευή BTCity σε κατάσταση “Μενού Ρυθμίσεων” κατόπιν 
πιέστε το πλήκτρο “Control” στη συσκευή έως ότου αρχίσουν να 
αναβοσβήνουν η κόκκινη και μπλε ενδεικτική λυχνία.

3. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα το κινητό τηλέφωνο θα 
εμφανίσει στη λίστα τη συσκευή “Midland BTCity”. Επιλέξτε το 
και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιό του 
κινητού σας τηλεφώνου για να γίνει αποδεκτό το ζευγάρωμα. Όταν 
σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ζευγαρώματος, ο οποίος 
είναι τέσσερα μηδενικά (0000). Το κινητό τηλέφωνό σας πρέπει 
έπειτα να εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εάν η λειτουργία 
ζευγαρώματος έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς 

4.  Η συσκευή BTCity βγαίνει αυτόματα από την κατάσταση “Μενού 
Ρυθμίσεων” (η κόκκινη ενδεικτική λυχνία μόνιμα αναμμένη) 
και επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας (η μπλε λυχνία 
αναβοσβήνει).

Απαντώντας μια κλήση
Όταν ακούτε το τηλέφωνο να καλεί, μπορείτε να απαντήσετε με δύο 
διαφορετικούς τρόπους:
Φωνητικά:
Απλά πείτε μια λέξη για να απαντήσετε στην κλήση και να αρχίσετε 

να μιλάτε. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνο εάν 
απαντήσετε στην κλήση μετά από το τρίτο κουδούνισμα. (Έχετε 
στο νου σας ότι μερικά τηλέφωνα μπορεί να μην υποστηρίζουν τη 
φωνητική απάντηση)
Χειροκίνητα:
Πιέστε απαλά το πλήκτρο “Control” και αρχίστε να μιλάτε

Απορρίπτοντας μια κλήση
Εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε, μπορείτε να αφήσετε το κινητό 
τηλέφωνο να χτυπάει ή να πιέσετε το πλήκτρο “Control” για μερικά 
δευτερόλεπτα (θα ακούσετε έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης).

Πραγματοποιώντας μια κλήση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Από το πληκτρολόγιο του κινητού τηλεφώνου: 

 › Σχηματίστε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου:
 › Πιέστε “Κλήση” στο κινητό τηλέφωνο.

Για να κάνετε ανάκληση του τελευταίου αριθμού:
 › Πιέστε και κρατήστε πατημένο για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο 

“Control” προκειμένου να ανακληθεί ο τελευταίος αριθμός (θα 
ακούσετε έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης).

Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση:
 ›  Πιέστε για σύντομο χρονικό διάστημα το πλήκτρο “Control”. Εάν το 

κινητό τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις φωνητικές κλήσεις, θα σας 
ζητηθεί να συλλαβίσετε το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να 
καλέσετε

Προτεραιότητα: Οι κλήσεις έχουν υψηλή προτεραιότητα πράγμα που 
σημαίνει ότι οι υπόλοιπες επικοινωνίες διακόπτονται για μικρό χρονικό 
διάστημα όταν εισέρχεται μια κλήση και ενεργοποιούνται αυτόματα 
μόλις η κλήση τερματιστεί.
Προσοχή: η εντολή φωνητικής κλήσης είναι εφικτή μόνο αν το BTCity 
δεν είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή BTCity για ενδοσυνεννόηση.

Τερματίζοντας μια κλήση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να τερματιστεί μια κλήση:

 › Περιμένετε το καλούμενο άτομο να τερματίσει την κλήση.
 › Πιέστε για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο “Control” (θα ακούσετε 
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έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης).
 › Πέστε το πλήκτρο “Ακύρωση / Τέλος” στο κινητό τηλέφωνο. 

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία MP3 player του 
κινητού τηλεφώνου
Πολλά κινητά τηλέφωνα τώρα είναι σχεδιασμένα για να 
χρησιμοποιηθούν ως στερεοφωνικά MP3 players. Η συσκευή Midland 
BTCity υποστηρίζει πλήρως τα πρωτόκολλα A2DP και AVRCP που σας 
επιτρέπουν να ακούσετε στερεοφωνική μουσική και να διαχειριστείτε 
από απόσταση τα κύρια χαρακτηριστικά του MP3 player του κινητού 
τηλεφώνου σας. Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα 
στη συσκευή BTCity για να διαχειριστείτε τις ακόλουθες λειτουργίες: 
Έναρξη, παύση, εμπρός και πίσω.

Διαθέσιμοι χειρισμοί:
 › Για έναρξη/παύση της μουσικής, πιέστε δύο φορές για σύντομο 

χρονικό διάστημα το πλήκτρο “Control”.
 › Για να προχωρήσετε προς τα εμπρός, στο επόμενο τραγούδι, πιέστε 

και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Volume+”.
 › Για να πάτε προς τα πίσω, στο προηγούμενο τραγούδι, πιέστε και 

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Volume-”.
 › Για να ενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο MP3 player σας (ADP/

AVRCP), πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “Volume+ και 
Volume-” για 3 δευτερόλεπτα (ρυθμισμένο χαρακτηριστικό από 
κατασκευαστή).

 › Για να απενεργοποιήσετε το MP3player, πιέστε και κρατήστε 
πατημένα τα πλήκτρα “Volume+ και Volume-”  (2 beep θα το 
επιβεβαιώσουν).

Προτεραιότητα: Η κατάσταση ακρόασης μουσικής έχει τη χαμηλότερη 
προτεραιότητα έναντι άλλων συνδέσεων. Επομένως, η μουσική 
θα απενεργοποιείται πάντα όταν ενεργοποιείται ένας άλλος τύπος 
επικοινωνίας

Ζευγαρώνοντας τη συσκευή με ένα GPS
Ο πλοηγός GPS μπορεί να ζευγαρώσει στα πλήκτρα “Volume -“ ή 
“Volume +“ . Αν ο πλοηγός GPS ζευγαρώσει στο πλήκτρο “Volu-
me +“, η φωνητική ειδοποίηση κατεύθυνσης θα διακόπτει όλες 
τις άλλες επικοινωνίες (ενδοεπικοινωνία, μουσική) Αν ο πλοηγός 
GPS ζευγαρώσει στο πλήκτρο “Volume -“, η φωνητική ειδοποίηση 
κατεύθυνσης θα μπαίνει στο υπόβαθρο (και δεν θα διακόπτει την 
ενδοεπικοινωνία). Σε αυτή τη περίπτωση η φωνητική ειδοποίηση του 
GPS παραμένει πάντα στο υπόβαθρο (δεν κλείνει η ενδοεπικοινωνία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδέσετε κινητό 
τηλέφωνο και πλοηγό GPS θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS με 
το πλήκτρο “Volume +” και το κινητό τηλέφωνο με τον πλοηγό (όχι στο 
πλήκτρο “Volume-”). Σε αυτή τη περίπτωση η φωνητική ειδοποίηση του 
GPS και οι τηλεφωνικές κλήσεις παραμένουν πάντα στο υπόβαθρο και 
δεν θα διακόπτουν την ενδοεπικοινωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σας υπενθυμίζουμε να απενεργοποιήσετε τις άλλες ενεργές 
συσκευές Bluetooth, μόνο οι δύο συνδεόμενες συσκευές θα πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένες.
  

ΕΝΤΑΣΗ+
εμπρός

ΕΝΤΑΣΗ -
πίσω..

Control
Έναρξη/ 
παύση,
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Πλοηγός GPS με στερεοφωνική αναπαραγωγή ήχου
Αν ο πλοηγός GPS είναι επίσης στερεοφωνικό MP3 player και θέλετε 
να ακούσετε μουσική, θα πρέπει να ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS 
με το πλήκτρο “Volume+”. Με αυτή τη διαμόρφωση, οι φωνητικές 
ειδοποιήσεις του πλοηγού GPS θα διακόπτουν όλες τις άλλες 
λειτουργίες (ενδοεπικοινωνία, μουσική).
Όταν ένας πλοηγός GPS ζευγαρώσει με το πλήκτρο “Volume +” τότε 
ενεργοποιείται η κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορείτε να ακούσετε στερεοφωνική μουσική A2DP από 
τον πλοηγό GPS μόνο σε κατάσταση “Τηλέφωνο” (Phone).

Πώς να ζευγαρώσετε το ΒΤCITY με έναν 
πλοηγό GPS
Γενικά, είναι εφικτό το ζευγάρωμα του BTCity με όλους τους πλοηγούς 
GPS για μοτοσικλέτα που υποστηρίζουν τη σύνδεση κεφαλακουστικών 
Bluetooth.
Για να ζευγαρώσετε το BTCity με ένα πλοηγό GPS, πρέπει να μεταβείτε 
στην κατάσταση ρύθμισης (setup):
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ελέγχου “Control” για 

περίπου 7 δευτ. έως ότου ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία.
3. Τώρα πιέστε παρατεταμένα (3 δευτ.) το πλήκτρο“Volume+” ή “Vo-

lume-”, θα αναβοσβήνει Μπλε και Κόκκινο η λυχνία. 
4. Ενεργοποιήστε την ανίχνευση συσκευών Bluetooth στον πλοηγό 

σας.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί στην οθόνη του 

πλοηγού GPS σας η ένδειξη “Midland BTCity”.
6. Ακολουθήστε τη διαδικασία ζευγαρώματος στον πλοηγό σας 

GPS. Εάν σας ζητηθεί αριθμός pin θα πρέπει να εισάγετε “0000” 
(τέσσερα μηδενικά).

7. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρωμα, θα ανάψει για ένα 
δευτερόλεπτο η Μπλε λυχνία και η συσκευή θα βγει από την 
κατάσταση ρύθμισης και θα μεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας (θα 
αρχίσει να αναβοσβήνει η Μπλε λυχνία).

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BTCity σας και οι φωνητικές 
ειδοποιήσεις του πλοηγού θα μετατίθενται πάντα στο υπόβαθρο.
Αν ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS στο πλήκτρο “Volume+” (γιατί 
μπορεί να χρησιμοποιείται ήδη το πλήκτρο “Volume-”), χάνετε τη 
δυνατότητα να ζευγαρώσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το BTCity. 
Μπορείτε να προσπεράσετε αυτό το εμπόδιο ζευγαρώνοντας το κινητό 
τηλέφωνο με τον πλοηγό GPS και στη συνέχεια, τον πλοηγό GPS με το 
BTCity. Όλες οι λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου θα διαχειρίζονται 
από τον πλοηγό GPS.

Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν πλοηγό GPS
Όταν ζευγαρώσετε τον πλοηγό GPS με το πλήκτρο “Volume-”, αυτός θα 
συνδεθεί αυτόματα και οι φωνητικές ειδοποιήσεις θα μετατίθενται στο 
υπόβαθρο ακόμη και όταν είναι ενεργή η ενδοεπικοινωνία.
Όταν ένας πλοηγός GPS είναι ζευγαρωμένος με το πλήκτρο “Volume+”, 
οι φωνητικές ειδοποιήσεις θα διακόπτουν πάντα την ενδοεπικοινωνία. 
Επιπλέον, θυμηθείτε να μεταβείτε στην κατάσταση “Τηλέφωνο (Pho-
ne)” για να μπορείτε να ακούτε και να διαχειρίζεστε τη μουσική (play/
pause- επόμενο/προηγούμενο τραγούδι).
Αν το κινητό τηλέφωνο έχει συνδεθεί στον πλοηγό GPS θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού του GPS ώστε να μπορέσετε 
να ελέγξετε τις λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργιά “Intercom”
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Intercom, βεβαιωθείτε ότι 
και οι δύο συσκευές ΒΤCity είναι ενεργοποιημένες και πρωτύτερα 
ζευγαρωμένες. 
Οι δύο συσκευές που περιέχονται στη συσκευασία ζεύγους BTCi-
ty TWIN, είναι ήδη ζευγαρωμένες και έτοιμες για χρήση, πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε αυτή την 
διαδικασία.
Εάν οι συσκευές δεν είναι από την ίδια συσκευασία ή μία από 
τις συσκευές BTCity έχει αγοραστεί ξεχωριστά, θα πρέπει να τις 
ζευγαρώσετε ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
“Intercom”
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Ζευγάρωμα με άλλη συσκευή BTCity
Θέστε και τις δύο συσκευές BTCity σε κατάσταση “Μενού Ρυθμίσεων” 
(Setup) (η λυχνία είναι αναμμένη κόκκινη συνεχώς). Πιέστε το πλήκτρο 
“Volume+” στη μία συσκευή μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν 
εναλλάξ η ΚΟΚΚΙΝΗ και η ΜΠΛΕ λυχνία.
Στη συνέχεια, στη δεύτερη συσκευή πιέστε το πλήκτρο “Volume-“ 
μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ η ΚΟΚΚΙΝΗ και η ΜΠΛΕ 
λυχνία.
Τώρα οι δύο συσκευές BTCity προσπαθούν να ζευγαρώσουν η μία με 
την άλλη.
Όταν επιτευχθεί το ζευγάρωμα, η μπλε λυχνία και των δύο συσκευών 
θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο και θα επιστρέψουν σε κατάσταση 
“Μενού Ρυθμίσεων” (Setup) (η κόκκινη λυχνία μόνιμα αναμμένη) 
περιμένοντας για πρόσθετες ρυθμίσεις ή λειτουργίες ζευγαρώματος.
Για να χρησιμοποιήσετε και τις δύο συσκευές, βγείτε από την 
κατάσταση “Μενού Ρυθμίσεων” (Setup):

 › Πατήστε σύντομα δύο φορές το πλήκτρο “Control”. Μόλις σβήσει 
η κόκκινη ενδεικτική λυχνία, η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίζει να 
αναβοσβήνει.  Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BTCity σας

Intercom
Η λειτουργία Intercom μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρόπους:
Χειροκίνητη ενεργοποίηση:

 › Πιέστε το πλήκτρο “Control”, σε μια από τις δύο συσκευές. Η 
επικοινωνία επιτρέπεται και παραμένει ενεργή έως ότου πιέσετε 
το κουμπί “Control” ξανά. Θα ακούσετε 1 ηχητικό σήμα όταν 
ενεργοποιείται η λειτουργία Intercom και 2 ηχητικά σήματα όταν 
απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση μέσω φωνής (VOX):
 › Είναι προεπιλογή σαν τρόπος ενεργοποίησης. Για να αρχίσει 

μια επικοινωνία ενδοσυνεννόησης, αρχίστε απλά να μιλάτε. Η 
επικοινωνία θα παραμείνει ενεργή για όση ώρα μιλάτε. 

 › Εάν δεν υπάρχει καμία συνομιλία, η λειτουργία Intercom 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 40 δευτ. 

Προσοχή: Αν χρειαστεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
VOX απλά πατώντας το πλήκτρο “Volume-” για 3 δευτερόλεπτα. Μια 
φωνητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει όταν απενεργοποιηθεί το VOX. 

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το VOX, απλά πιέστε το ίδιο πλήκτρο και μια 
φωνητική ειδοποίηση θα σας ενημερώσει όταν ενεργοποιηθεί το VOX. Η 
ρύθμιση παραμένει κι όταν απενεργοποιήσετε τη μονάδα σας. 

Πώς να ζευγαρώσετε το ΒΤCity με άλλη 
συσκευή από τη σειρά ΒΤ
Το ΒΤCity είναι συμβατό με όλες τις συσκευές της σειράς ΒΤ της 
Midland. Μπορείτε να ζευγαρώσετε το ΒΤCity με ένα ΒΤ2, ΒΤ1, BT X1, 
BT X2 ή ΒΤ Νext και η μέγιστη απόσταση εμβέλειας εξαρτάται από τη 
μικρότερη δυνατή κάθε συσκευής.
Για να ζευγαρώσετε το ΒΤCity με άλλη συσκευή της σειράς ΒΤ, θα 
πρέπει να μεταβείτε στην κατάσταση ρύθμισης (setup):
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Control” για περίπου 7 

δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει μόνιμα η Κόκκινη λυχνία.
3. Τώρα πιέστε παρατεταμένα (3 δευτ.) ένα από τα τρία πλήκτρα 

(Forward, Μεσαίο ή Backward) ανάλογα με το ποιο πλήκτρο 
θέλετε να ανοίγετε την ενδοεπικοινωνία για αυτή τη συσκευή. Θα 
αναβοσβήνει Μπλε και Κόκκινο η λυχνία. 

4. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της 
άλλης συσκευής (λογικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρο 
“Volume+” σε όλες τις άλλες συσκευές της σειράς ΒΤ).

5. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς το ζευγάρωμα, κάθε συσκευή θα έχει 
αναμμένη τη μπλε λυχνία για ένα δευτερόλεπτο και στη συνέχεια 
θα επιστρέψουν στην κατάσταση ρύθμισης (setup) (Κόκκινη λυχνία 
μόνιμα αναμμένη). 

Αν δεν διαθέτετε άλλη συσκευή για να ζευγαρώσετε, πρέπει να βγείτε 
από την κατάσταση ρύθμισης (setup) πριν κάνετε χρήση αυτών των 
συσκευών: πιέστε στιγμιαία δύο φορές το πλήκτρο “Control”, θα 
σβήσει η κόκκινη λυχνία και θα αρχίσει να αναβοσβήνει Μπλε λυχνία
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΒΤCity σας. Για τις άλλες 
συσκευές της σειράς ΒΤ, ανατρέξτε στο δικό τους εγχειρίδιο χρήσης.
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Διαγράφοντας όλες τις ζευγαρωμένες 
συσκευές (Reset)
Μερικές φορές μπορεί να θεωρήσετε απαραίτητο να διαγράψετε όλες 
τις αναφορές ζευγαρώματος που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή 
BTCity (λειτουργία reset). 

 › Για να εκτελέσετε αυτήν την λειτουργία, σβήστε τη συσκευή BTCi-
ty και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Control” έως ότου ανάψει 
η κόκκινη λυχνία Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα 
πλήκτρα “Volume+” και “Volume-” για 4 δευτερόλεπτα. Η μπλε 
ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο.

 › Αυτή η διαδικασία διαγράφει όλες τις συσκευές Bluetooth οι οποίες 
έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη επομένως είναι δυνατό να αρχίσει 
ένα νέο ζευγάρωμα.

Χρησιμοποιώντας την είσοδο ενσύρματων 
συσκευών ήχου
Το Midland BTCity σας περιέχει  επίσης μια υποδοχή εισόδου 
ενσύρματης συσκευής ήχου (AUX), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να συνδεθεί με μια στερεοφωνική πηγή ήχου, όπως ένα iPod 
(ή οποιοδήποτε άλλο MP3 player) ή ένας πομποδέκτης PMR446 
για επικοινωνίες σε ομάδα ή για αύξηση της εμβέλειας. Η υποδοχή 
ενσύρματης συσκευής επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος κάλυψης σε σχέση 
με την τεχνολογία Bluetooth.
Προτεραιότητα: η υποδοχή εισόδου ενσύρματης συσκευής ήχου 
έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα εν συγκρίσει με τις άλλες συνδέσεις 
Bluetooth (συμπεριλαμβανομένης της ενδοσυνεννόησης) και επομένως 
απενεργοποιείται πάντα όταν λαμβάνεται μια άλλη επικοινωνία Blueto-
oth

Χρησιμοποιώντας ένα i-Pod/MP3 Player
Για να ακούσετε μουσική
Για να ακούσετε μουσική από την υποδοχή εισόδου ενσύρματης 
συσκευής ήχου, συνδέστε την πηγή ήχου χρησιμοποιώντας το καλώδιο 
που παρέχεται με τη συσκευή BTCity. Το επίπεδο έντασης ρυθμίζεται 
αυτόματα από το σύστημα AGC, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει μόνο να 

ρυθμίσετε την ένταση του iPod/MP3 player σας σε ένα επίπεδο που θα 
επιτρέψει σε σας να ακούτε μουσική σε κανονική ταχύτητα.
Προσοχή: Ποτέ μη ρυθμίζετε την ένταση του iPod/MP3 player 
στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.
Συμβουλή: Συστήνουμε να εκτελέσετε μερικές δοκιμές ρυθμίζοντας 
την ένταση του iPod/MP3 player σας έτσι ώστε με τη κανονική ταχύτητα, 
η ένταση του κεφαλακουστικού σας να καλύπτει τις ανάγκες σας , σε 
μακρύτερα, μελλοντικά ταξίδια. 
Το σύστημα AGC θα αυξάνει αυτόματα την ένταση όσο μεγαλύτερη είναι 
η ταχύτητα. Να έχετε υπ’ όψιν σας αυτή την ρύθμιση για μελλοντικά 
ταξίδια.
Προσοχή: η ρύθμιση της έντασης (πλήκτρα “Volume+” και 
“Volume-“), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσει την 
ένταση της ενσύρματης πηγής ήχου (π.χ. MP3 player).

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της εισόδου 
ενσύρματης συσκευής ήχου
Η υποδοχή εισόδου ενσύρματης συσκευής ήχου μπορεί να 
ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί.

 › Απενεργοποίηση: πιέστε σύντομα δύο φορές το πλήκτρο “Con-
trol” (θα ακούσετε δύο ηχητικούς τόνους επιβεβαίωσης).

 › Ενεργοποίηση: πιέστε σύντομα δύο φορές το πλήκτρο “Control” 
(θα ακούσετε έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης).

Χρησιμοποιώντας έναν πομποδέκτη 
Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη, είναι 
απαραίτητο να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο καλώδιο (που πωλείται 
χωριστά) προκειμένου να συνδεθεί ο πομποδέκτης με το Midland 
BTCity:
Μερικοί πομποδέκτες άλλων κατασκευαστών χρησιμοποιούν μια 
διαφορετική συνδεσμολογία στα pin , έτσι προτείνουμε να ρωτήσετε 
τον προμηθευτή σας ως προς τo ποιο καλώδιο είναι καταλληλότερο 
για τις ανάγκες σας.
Για να επικοινωνήσετε μέσω του συνδεδεμένου πομποδέκτη, πιέστε το 
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πλήκτρο Press To Talk (PTT) για να μιλήσετε και απελευθερώσετε για 
να ακούσετε. Δεν είναι δυνατό να μιλάτε και να ακούτε ταυτόχρονα. 
Οι συνομιλίες μπορούν να ενεργοποιηθούν και χωρίς να πατήσετε το 
πλήκτρο ΡΤΤ, αλλά ενεργοποιώντας τη λειτουργία VOX.

Ειδικές ρυθμίσεις
Μερικές ρυθμίσεις του Midland BTCity μπορούν να προσαρμοστούν 
κατάλληλα ώστε να καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες:

 › Ζευγάρωμα με BT Remote
 › Ρύθμιση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας VOX (Intercom και 

τηλεφώνου)
 › Ενσύρματη σύνδεση πάντα ενεργοποιημένη

Ζευγαρώνοντας με το BT Remote
Όταν ζευγαρώσετε τη μονάδα σας με το BT Remote, θα έχετε 
διαθέσιμα και τα 5 πλήκτρα της συσκευής:
Όταν είστε σε κατάσταση “Ενδοεπικοινωνία (Intercom)”

 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Control” για να ανοίξετε/κλείσετε την 
ενσδοεπικοινωνία.

Όταν είστε σε κατάσταση “Τηλέφωνο (Phone)”
 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Forward”: φωνητική πληκτρολόγηση/

απάντηση κλήσης
 › Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο “Forward”: επανάκληση 

τελευταίου αριθμού / απόρριψη κλήσης
 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Control”: Play/Pause μουσική

Όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής:
 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Forward”: για να μεταβείτε σε 

επόμενο τραγούδι
 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Backward”: για να μεταβείτε σε 

προηγούμενο τραγούδι
 › Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Control”: Play/Pause μουσική

Σε κάθε κατάσταση (Ενδοεπικοινωνία ή Τηλέφωνο)
 › Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο “Backward”: ενεργοποίηση / 

απενεργοποίηση εισόδου ενσύρματου AUX
 › Πιέστε αρκετά παρατεταμένα το πλήκτρο “Backward” (7δευτ.): 

ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του VOX

Ρύθμιση / Απενεργοποίηση της 
λειτουργίας VOX (Intercom και τηλεφώνου)
Η λειτουργία Intercom μπορεί να ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα και 
φωνητικά (VOX). Η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας επηρεάζεται από 
τον παρασιτικό θόρυβο και επομένως από την ταχύτητα. 
Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι δυνατό να επιλέξετε μεταξύ των 
ακόλουθων τεσσάρων επιπέδων ευαισθησίας μικροφώνου : υψηλή, 
μεσαία, χαμηλή και πολύ χαμηλή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του BTCi-
ty είναι “χαμηλή”.
Είναι επίσης δυνατό να απενεργοποιηθεί η λειτουργία VOX 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες Intercom και 
απάντησης σε κλήση με χειροκίνητο τρόπο μόνο

Ρυθμίζοντας την ευαισθησία του μικροφώνου (VOX)
1. Μπείτε σε κατάσταση “Μενού Ρυθμίσεων” 

(Setup):Απενεργοποιήστε το BTCity σας. Πιέστε και κρατήστε 
πατημένο το κεντρικό πλήκτρο (Control) έως ότου ανάψει μόνιμα 
το κόκκινο φως. Το BTCity σας έχει τεθεί τώρα σε κατάσταση 
“Μενού Ρυθμίσεων” (Setup).

2. Πιέστε για μικρό χρονικό διάστημα το πλήκτρο “Volume+” 
μια φορά, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αλλάξει σε μόνιμα 
αναμμένη μπλε.

3. Τώρα, πιέστε το πλήκτρο “Volume+” ή “Volume-” για να αυξήσετε 
ή να μειώσετε την ευαισθησία. Κάθε φορά που πιέζετε τα πλήκτρα 
της έντασης η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για 
επιβεβαίωση. Όταν φθάνετε στο ανώτερο και κατώτερο όριο, η 
ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία δεν θα αναβοσβήνει.

4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “Volume+” και η μπλε ενδεικτική λυχνία 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει μερικές φορές, ενημερώνοντας 
σας έτσι για το επιλεγμένο επίπεδο ευαισθησίας: μία φορά= 
λειτουργία VOX απενεργοποιημένη / δύο φορές= χαμηλή 
ευαισθησία / 3 φορές= κανονική ευαισθησία / 4 φορές= μεσαία 
ευαισθησία / 5 φορές= υψηλή ευαισθησία / αρχική ρύθμιση= 
χαμηλή ευαισθησία.

5. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει τώρα σταθερά σε ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα 
(κατάσταση “Μενού ρυθμίσεων”) και οι αλλαγές επιβεβαιώνονται.
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6. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε πάλι την ευαισθησία 
επαναλαμβάνοντας τα βήματα από το βήμα 2, ειδάλλως βγείτε 
από την κατάσταση “ρύθμισης” πατώντας σύντομα δύο φορές το 
πλήκτρο “Control”. Μόλις σβήσει η κόκκινη λυχνία, θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει η μπλε λυχνία. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το BTCity σας.

Απενεργοποιώντας τη λειτουργία VOX (ενδοσυνεννόηση και 
τηλέφωνο)
Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στα παραπάνω βήματα 
και επιλέξτε την επιλογή 1 (απενεργοποίηση του VOX). Θα ανάψει η 
μπλε λυχνία μια φορά.

Ενσύρματη σύνδεση πάντα ανοιχτή
 › Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να είναι η ενσύρματη 

σύνδεση συνεχώς ανοιχτή, ακόμη και όταν το τηλέφωνο ή η 
ενδοσυνεννόηση είναι ενεργοποιημένα. Αυτό μπορεί να είναι 
χρήσιμο όταν συνδέετε έναν πομποδέκτη PΜR446.

Ενεργοποίηση:
 › Μπείτε στο “Μενού ρυθμίσεων” (setup).
 › Πιέστε τα πλήκτρα “Volume+” και “Volume-” για ένα δευτερόλεπτο. 

Η μπλε λυχνία θα αναβοσβήσει μια φορά.
 › Για να βγείτε από το “Μενού ρυθμίσεων” (setup) πιέστε γρήγορα 

δύο φορές το πλήκτρο “Control”.
Απενεργοποίηση:

 › Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία. Τώρα, η μπλε λυχνία θα 
αναβοσβήσει δύο φορές.

 › Για να βγείτε από το“Μενού ρυθμίσεων” (setup) πιέστε γρήγορα 
δύο φορές το πλήκτρο “Control”.

Συστάσεις για συγκεκριμένες χρήσεις
Το κεφάλαιο που ακολουθεί, παρέχει μερικές χρήσιμες προτάσεις 
σχετικά με το πώς να πάρετε τη μέγιστη απόδοση από τη BTCity 
συσκευή σας.

Χρησιμοποιώντας έναν πομποδέκτη PMR446 
Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη, είναι 
απαραίτητο να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο καλώδιο (που πωλείται 
χωριστά) προκειμένου να συνδεθεί ο πομποδέκτης με το Midland 
BTCity:

 › Mερικοί πομποδέκτες άλλων κατασκευαστών χρησιμοποιούν 
μια διαφορετική συνδεσμολογία στα pin , έτσι προτείνουμε να 
ρωτήσετε τον προμηθευτή σας ως προς τo ποιο καλώδιο είναι 
καταλληλότερο για τις ανάγκες σας.

Για να επικοινωνήσετε μέσω του συνδεδεμένου πομποδέκτη, πιέστε το 
πλήκτρο Press To Talk (PTT) για να μιλήσετε και απελευθερώσετε για 
να ακούσετε. Δεν είναι δυνατό να μιλάτε και να ακούτε ταυτόχρονα. 
Το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στον πομποδέκτη έχει πλήκτρο PTT 
που μπορεί να τοποθετηθεί στο μόνιτορ οργάνων της μηχανής ή να το 
κρατάτε στο χέρι (εάν είστε ο συνεπιβάτης).
Ρυθμίστε την ένταση του πομποδέκτη σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας. Θυμηθείτε όμως, ότι η ρύθμιση της έντασης ελέγχεται από το 
αυτόματο σύστημα AGC και ότι κατά συνέπεια θα αυξηθεί συναρτήσει 
του θορύβου υποβάθρου.
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πομποδέκτη PMR446 για 
ομαδικές (group) επικοινωνίες και να διατηρείτε ταυτόχρονα τη 
λειτουργία Intercom ενεργή μεταξύ δύο συσκευών BTCity, πρέπει να 
θυμάστε ότι η λειτουργία Intercom ενεργοποιείται κάθε φορά που 
μιλάτε μέσω της λειτουργίας VOX του BTCity. 
Συνεπώς, οι επικοινωνίες μέσω πομποδέκτη θα απενεργοποιούνται 
ενώ μιλάτε με κάποιον, επειδή έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα 
έναντι των επικοινωνιών ενδοσυνεννόησης.
Αυτό μπορεί να αποφευχθεί ενεργοποιώντας τη λειτουργία 
“Ενσύρματη σύνδεση πάντα ανοιχτή” ή απενεργοποιώντας τη 
λειτουργία VOX (επεξήγηση και των δύο σε προηγούμενη ενότητα).
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία VOX, όπως περιγράφεται στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, για να σιγουρευτείτε ότι η ενδοσυνεννόηση 
δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν μιλάτε στο PMR446. Για να 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Intercom κατά τη χρήση αυτής της 
ρύθμισης, θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο Intercom χειροκίνητα. 
(Αυτό απενεργοποιεί τις επικοινωνίες μέσω πομποδέκτη που θα 
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ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όποτε απενεργοποιηθεί η λειτουργία 
Intercom).

Προσοχή! Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VOX, θα είστε 
σε θέση μόνο να απαντήσετε στις εισερχόμενες τηλεφωνικές 
κλήσεις πιέζοντας το πλήκτρο “Control”.

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό κιτ BTSki 
(προαιρετικό)
Το προαιρετικό αυτό κιτ είναι ειδικά σχεδιασμένο για χειμερινά 
σπορ (χρήση χωρίς κράνος ή με ημίσκληρου τύπου κράνος σκι). 
Το ακουστικό σύστημα περιλαμβάνει δύο λεπτά στερεοφωνικά 
μεγάφωνα και ένα μικρόφωνο boom όλα τοποθετημένα σε ένα απαλό 
υλικό.
Το ακουστικό σύστημα περιλαμβάνει δύο πολύ λεπτά στερεοφωνικά 
μεγάφωνα και ένα μικρόφωνο με boom, όλα συναρμολογημένα σε ένα 
σετ κεφαλακουστικών με θερμαντή αυτιού.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του Midland BTCity σας
To BTCity μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, σύροντάς το προς τα κάτω 
ώστε να εφαρμόσει στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής.
Το BTCity παραμένει στη θέση του χάρη στο κλιπ στήριξης που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος (Α).
Για να αφαιρέσετε το BTCity, απλά πιέστε το κλιπ στήριξης και σπρώξτε 
προς τα επάνω.

Χρησιμοποιώντας το BTCity χωρίς κράνος
Αφού τοποθετήσετε το BTCity στην κατάλληλη θέση και έχετε 
τοποθετήσει το βύσμα του ακουστικού κιτ στην κεντρική υποδοχή, 
φορέστε το κεφαλακουστικό με θερμαντή αυτιού όπως φαίνεται στην 
εικόνα. Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι έχετε στηρίξει το μικρόφωνο στη 
σωστή πλευρά με το λευκό σημάδι στραμμένο προς το στόμα σας.

Χρησιμοποιώντας το BTCity σε ημίσκληρο κράνος
Για να τοποθετήσετε το BTCity σε ημίσκληρο κράνος θα πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να αφαιρέσετε τα τριγωνικά προστατευτικά που 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αυτιών στα περισσότερα κράνη 
της αγοράς, και στη συνέχεια βάλτε το κράνος σας στο στερεοφωνικό 
σύστημα κεφαλακουστικού με θερμαντή αυτιού.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BTCity έχει τοποθετηθεί μεταξύ δύο 
ταινιών σχήματος “V”.

A
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Αν το κράνος σας δεν είναι εφοδιασμένο με τα δύο αφαιρούμενα 
προστατευτικά, μπορείτε απευθείας να τοποθετήσετε το σύστημα 
BTCity σας χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες ταινίες που σας 
παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις αυτοκόλλητες ταινίες 
όπως φαίνεται στην εικόνα.

Τώρα, εφαρμόστε το BTCity στην αυτοκόλλητη ταινία. Φορέστε 
το κεφαλακουστικό σας, τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης του 
κεφαλακουστικού στην συσκευή  BTCitya και φορέστε το κράνος.

Χρήση με δική σας ευθύνη
Η χρήση των ακουστικών - κεφαλακουστικών θα επηρεάσουν την 
ικανότητά σας να ακούτε τους θορύβους γύρω σας.

Ακούγοντας μουσική ή μιλώντας στο τηλέφωνο μπορεί να σας 
αποτρέψει να ακούσετε τους άλλους γύρω σας και να σας αποσπάσει 
από μια ασφαλή οδήγηση.  Η χρήση τέτοιων ακουστικών – 
κεφαλακουστικών καθώς οδηγείτε ή κάνετε σκι μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό κίνδυνο σε εσάς αλλά και στους γύρω σας και σε μερικές 
περιοχές απαγορεύεται δια νόμου.
Η χρήση αυτού του κεφαλακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να 
οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της ακοής.
Αν αισθανθείτε κάποιο κουδούνισμα στο αυτί σας ή κάποιον άλλο 
σχετικό πόνο, ελαττώστε την ένταση ή σταματήστε τη χρήση αυτής 
της συσκευής. Με τη συνεχή χρήση σε υψηλή ένταση, τα αυτιά σας 
μπορεί να συνηθίσουν σε αυτό το επίπεδο έντασης πράγμα που 
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη της ακοής σας.
Παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασφαλές επίπεδο έντασης.
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Εγγύηση
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες εγγύησης 
και θα πρέπει να επιστρέφεται εκεί από όπου αγοράστηκε για 
επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής. 
Σε περίπτωση που μας επιστραφεί μέσω του προμηθευτή σας, τότε 
είτε θα το επισκευάσουμε είτε θα το αντικαταστήσουμε εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην 
απόδειξη αγοράς.

Πιστοποίηση CE και Έγκριση Ασφαλούς 
Χρήσης
Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με την 
επιτροπή RTTE (99/5/EC) και είναι ελεύθερης χρήσης σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν αλλαγές ή 
τροποποιήσεις στη συσκευή.
Τροποποιήσεις οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες από τον 
κατασκευαστή, ακυρώνουν τους όρους εγγύησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.cte.it


