
 

 

 

 



Tulajdonságok:  

• Automatikus FM jel keresés és akár 3 km-es jeltovábbítás. 
• Támogatja a több résztvevős beszélgetéseket. 
• Támogatja a privát beszélgetéseket. 
• Tökéletes betekintést biztosító OLED panel. 
• Támogatja a PPT távirányítást. 
• Beépített Bluetooth kihangosítás és vezeték nélküli zene lejátszás. 
• IP67 minősítéssel rendelkezik, így ellenáll a pornak és a fröccsenő víznek. 

 

Csomag tartalma: 

 



 

 



Használat: 

• Bekapcsolás: A bekapcsoláshoz nyomja hosszan (legalább 3 másodpercig) a bekapcsoló 
gombot. 

• Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz nyomja hosszan (legalább 5 másodpercig) a bekapcsoló 
gombot. 

 

Fő csatorna beállítása/kiválasztása: 

                      Miután a központi egységet bekapcsolta, nyomja meg és tartsa lenyomva 4                                                                    
 másodpercig, hogy belépjen a fő csatorna választó menübe, (Ilyenkor a  
 csatorna száma villog.) majd válassza ki az önnek megfelelő csatornát a       
hangerő+ vagy hangerő- gombokkal. 
Al csatorna kiválasztása: 

  Miután kiválasztotta a fő csatornát, nyomja meg a menü gombot az al csatorna 
  kiválasztásához, (Ilyenkor az al csatorna száma villog.) majd válassza ki az  
  önnek megfelelőt a hangerő+ vagy a hangerő- gombokkal. 
 
Hogy használja a az eszközt más BTI01 eszközökkel: 

1. Azok az emberek ugyanazon a fő csatornán vannak képesek egymással beszélni. 
2. Ha ezek közül az emberek közül egyesek privát beszélgetést szeretnének folytatni, ki 

kell választaniuk ugyanazt az al csatornát a privát beszélgetéshez. 
Például: Egy 20 főből álló csoport a 8-as csatornán beszélget, szabadon tudnak egymással 
beszélgetni, de ha ebből a 20 emberből 3-an szeretnének privát beszélgetést folytatni, nem 
csak a 8-as csatornát kell kiválasztaniuk, hanem egy közös al csatornát is aminek mind a tagjai. 
 
Hogy használjuk a Walkie-Talkie funkciót: 

1. Válasszunk ki egy fő csatornát a BTI01-en. 
2. Állítsuk be az FM frekvenciát arra a frekvenciára amit a Walkie-Talkie-k is használnak 

(A megfelelő frekvenciát megtalálja a leírásban.). 
3. A BTI01 a beállítást követően Walkie-Talkie-ként is használható. 

 
Bluetooth beállítása: 

Az al csatorna kiválasztása után , nyomja meg a menü gombot, hogy 
belépjen a Bluetooth beállításokba, a hangerő+ bekapcsolhatja a Bluetooth-
ot a hangerő- pedig kikapcsolhatja. Amikor a Bluetooth funkció be van 
kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy az eszközt csatlakoztatni 
tudja telefonjához. (Ilyenkor a LED indikátor pirosan és zölden fog villogni.) 

Ezután nyissa meg a telefonján a Bluetooth beállításokat és keresse ki az „ARM-A” eszközt 
és csatlakoztassa rá a telefonját, amint ez megtörtént a LED indikátor villogása abbamarad. 



Bluetooth módban tud szenét streamelni a telefonjával a csatorna többi résztvevőjének, 
amikor bejövő hívása van csak nyomja meg a PTT távirányítón a gombot a felvételhez. 
 
PPT távirányító csatlakoztatása: 
  Amikor a Bluetooth be van kapcsolva ön képessé válik a PPT távirányító   
      csatlakoztatására az eszközhöz, ehhez nyomja meg a menü gombot és  

                           lépjen be a PPT Távirányító beállításokba és a hangerő+ gombbal kapcsolja  

                           a távirányító funkcióit, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a PPT 
távirányitó csatlakoztatásához (Ilyenkor a LED indikátor pirosan és zölden fog villogni.), 
ezután nyomja meg a PPT távirányítón a „Párosítás” gombot. Amennyiben a csatlakozás 
sikeres volt a LED indikátor villogása abbamarad. 

 
 



 

 



 
Importőr; 

S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 

www.smpower.eu 

 


