
 

 

 

 



Vlastnosti : 

• Automatické vyhľadávanie FM signálu a prenos signálu do vzdialenosti 3 km. 
• Podporuje chaty s viacerými stranami. 
• Podporuje súkromné rozhovory. 
• OLED panel pre dokonalý prehľad. 
• Podporuje diaľkové ovládanie PPT. 
• Vstavaný Bluetooth reproduktor a bezdrôtové prehrávanie hudby. 
• Má krytie IP67, takže je odolné voči prachu a striekajúcej vode. 

 

Obsah balenia : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Použitie: 

• Zapnutie : Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania (aspoň 3 sekundy). 
• Vypnutie : Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania (aspoň 5 sekúnd). 

 

Nastavte / vyberte hlavný kanál : 

Po zapnutí hlavnej jednotky stlačte a podržte 4 
 sekúnd, aby ste vstúpili do hlavnej ponuky výberu kanála, (V tomto prípade 
 číslo kanálu bliká .) potom vyberte príslušný kanál pomocou tlačidiel hlasitosti + 
alebo hlasitosti-. 
Vyberte kanál : 

 Po výbere hlavného kanála stlačte tlačidlo ponuky na vedľajšom kanáli 
 (V tomto prípade bliká číslo vedľajšieho kanála.), potom vyberte 
 Použite tlačidlá hlasitosti + alebo hlasitosti- podľa toho, ako vám to vyhovuje. 
 



Ak chcete zariadenie používať s inými zariadeniami BTI01 : 
1. Títo ľudia sú schopní komunikovať medzi sebou na rovnakom hlavnom kanáli. 
2. Ak niektorí z týchto ľudí chcú viesť súkromnú konverzáciu, musia si vybrať rovnaký 

podkanál , aby mohli viesť súkromnú konverzáciu. 
Napríklad : Skupina 20 ľudí hovorí na kanáli 8, môžu spolu voľne hovoriť, ale ak chcú 3 z 20 
ľudí viesť súkromný rozhovor, musia si vybrať nielen kanál 8, ale aj spoločný podkanál , ktorý 
obaja členovia. 
 
Ak chcete použiť funkciu Walkie -Talkie : 

1. Vyberte hlavný kanál na BTI01. 
2. Nastavte frekvenciu FM na frekvenciu používanú vysielačkami ( správnu frekvenciu 

nájdete v popise). 
3. BTI01 možno po nastavení použiť aj ako vysielačku . 

 
Nastavenie Bluetooth : 

Po výbere vedľajšieho kanála stlačte tlačidlo ponuky pre vstup do nastavení 
Bluetooth , hlasitosť + môže zapnúť Bluetooth a hlasitosť ho môže vypnúť. 
Keď je funkcia Bluetooth zapnutá, stlačením vypínača pripojte zariadenie k 
telefónu. (V tomto prípade bude LED blikať na červeno a nazeleno.) Potom 
otvorte nastavenia Bluetooth na svojom telefóne a vyhľadajte „ARM-A“ a 

pripojte k nemu svoj telefón hneď, ako LED prestane blikať. 
V režime Bluetooth môžete streamovať uhlie ostatným účastníkom kanála pomocou 
telefónu, keď máte prichádzajúci hovor, stačí na nahrávanie stlačiť tlačidlo na diaľkovom 
ovládači PTT. 
 
Ak chcete pripojiť diaľkové ovládanie PPT : 
  Keď je Bluetooth zapnuté, budete môcť používať diaľkové ovládanie PPT  
 na pripojenie k zariadeniu stlačte tlačidlo menu a 

zadajte nastavenia diaľkového ovládača PPT a zapnite ho tlačidlom hlasitosti + 

diaľkové ovládanie, potom stlačením tlačidla napájania pripojte diaľkový ovládač PPT (V 
tomto prípade bude LED indikátor blikať na červeno a nazeleno.), potom stlačte tlačidlo 
„Párovať“ na diaľkovom ovládači PPT. Ak bolo pripojenie úspešné, LED prestane blikať. 
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