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MIDLAND BT REMOTE  

To wodoodporny, montowany na kierownicę pilot zdalnego sterowania do interkomów 

motocyklowych serii X, takich jak BT NEXT, BTX2 i BTX1 firmy Midland. 

BT Remote posiada zdublowane przyciski znajdujące się na modułach interkomów, co 

umożliwia zdalne sterowanie  wszystkimi, dostępnymi funkcjami bez odrywania rąk od 

kierownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy duże to przyciski wielofunkcyjne, a dwa mniejsze na górze służą do regulacji głośności. 

Mocowanie do kierownicy 

Mocowanie polega na otwarciu uchwytu opaski BT Remote, założenia uchwyt na kierownicę 

i zaciągnięciu zaczepu. Otwarcie wymaga lekkiego pociągnięcia w górę szerszej, zewnętrznej 

części zaczepu, który znajduje się w dolnej części urządzenia i rozciągnięcia opaski. 

Do BT Remote dołączone są różnej grubości, wymienne podkładki dystansowe, wkładane do 

wewnętrznej części opaski, pozwalające ciasno zamocować urządzenie na kierownicach  

o różnej średnicy, po lewej stronie.  

Ładowanie 

Przed użyciem, a w szczególności przed przeprowadzeniem parowania, należy naładować 

akumulator wbudowany w BT Remote. Gniazdo ładowania standardu mini USB, szczelnie 

zakryte gumową klapką znajduje się na górnej ściance urządzenia. Można użyć każdej 

ładowarki do interkomów serii X Midlanda lub podłączyć kabel do gniazda USB włączonego 

komputera. Podczas trwania procesu ładowania świeci się czerwona dioda, która gaśnie po 

jego zakończeniu. 

Pamiętaj ! 

Po każdym włożeniu lub wyjęciu kabla z gniazda mini USB, BT Remote wyłącza się 

automatycznie. Jeżeli chcesz korzystać z niego podczas ładowania musisz go włączyć po 

wpięciu kabla. 

Niski stan akumulatora 

Migająca czerwona dioda, gdy urządzenie jest odłączone od ładowania sygnalizuje niski stan 

prądu w akumulatorze i konieczność naładowania. 
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Włączanie/wyłączanie 

Chcąc włączyć wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. środkowy, okrągły, duży przycisk. Dioda 

zacznie migać na niebiesko. 

Chcąc wyłączyć wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek. przyciski: tylny trójkątny 

 i środkowy okrągły. Dioda mignie trzy razy na czerwono. 

Obsługa 

BT Remote posiada dokładnie te same przyciski co moduły interkomów, więc posługuj się 

nim zgodnie z instrukcją obsługi swojego interkomu Midland z serii X. 

Parowanie 

BT Remote można sparować interkomami Midland BT Next, BTX2 i BTX1 

Procedura pierwszego parowania przebiega następująco: 

• Włącz BT Remote wciskając i przytrzymując przez 3 sek. środkowy, okrągły 

przycisk. Dioda zacznie migać na niebiesko. 

• Włącz interkom. 

• Naciśnij dowolny przycisk BT Remote nie później niż 3 min. od włączenia 

urządzenia. 

Dalej proces parowania przebiegnie automatycznie, jeżeli obydwa urządzenia będą  

w niedużej odległości od siebie. Po udanym parowaniu przy kolejnych uruchomieniach nie 

trzeba już ponawiać tej procedury, bo urządzenia będą się same komunikować zaraz po 

włączeniu. 

Jeżeli parowanie nie powiodło się należy przeprowadzić je ponownie. Jeżeli urządzenia wciąż 

nie mogą się skomunikować przeprowadź reset parowania opisany poniżej i spróbuj jeszcze 

raz. 

Używanie BT Remote 

Sparowany BT Remote jest gotowy do użycia zaraz po włączeniu, o ile włączony jest 

również itnerkom. Dioda emituje podwójne niebieskie błyski potwierdzające prawidłową 

pracę. 

Resetowanie parowania 

Przy parowaniu BT Remote z nowym urządzeniem pomocne może okazać wykasowanie 

poprzedniej konfiguracji czyli reset parowania. Przeprowadza się go następująco. 

• Wyłącz urządzenie. 

• Wciśnij jednocześnie przyciski: środkowy, okrągły i Volume + i trzymaj wciśnięte, aż 

dioda zacznie świecić ciągłym, niebieskim światłem. 

• Zwolnij przyciski. Dioda zacznie migać. 

Wszystkie informacje o poprzednim parowaniu zostały skasowane i można rozpocząć nową 

sesję.  

 


