
 

 

 

 



Caracteristici : 

• Căutare automată a semnalului FM și transmisie semnal până la 3 km. 
• Acceptă chat-uri cu mai multe persoane. 
• Suportă conversații private. 
• Panou OLED pentru o perspectivă perfectă. 
• Suportă telecomandă PPT. 
• Difuzor Bluetooth încorporat și redare fără fir de muzică. 
• Este clasificat IP67, deci este rezistent la praf si stropi de apa. 

 

Continutul pachetului : 

 



 

 



 

Utilizare: 

• Pornire : Pentru a porni, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (timp de cel 
puțin 3 secunde). 

• Oprire : Pentru a opri, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (timp de cel puțin 
5 secunde). 

 

Setați/selectați canalul principal : 

După ce porniți unitatea principală, apăsați și mențineți apăsat 4 
 secunde pentru a intra în meniul principal de selecție a canalului, (În acest caz, 
 numărul canalului clipește .) apoi selectați canalul corespunzător cu butoanele 
de volum + sau volum-. 
Selectați canalul : 

 După selectarea canalului principal, apăsați butonul de meniu de pe canalul 
secundar 
 (În acest caz, numărul canalului secundar clipește.), apoi selectați 
 Folosiți butoanele de volum + sau volum- după cum vă convine. 
 
a utiliza dispozitivul cu alte dispozitive BTI01 : 

1. Acei oameni sunt capabili să vorbească între ei pe același canal principal. 
2. Dacă unii dintre acești oameni doresc să aibă o conversație privată, trebuie să selecteze 

același subcanal pentru a avea o conversație privată. 
De exemplu : un grup de 20 de persoane vorbesc pe canalul 8, sunt liberi să vorbească între 
ei, dar dacă 3 din 20 de persoane doresc să aibă o conversație privată, trebuie să aleagă nu 
numai canalul 8, ci și un comun comun . subcanal pe care ambii membri. 
 
Pentru a utiliza funcția Walkie -Talkie : 

1. Selectați un canal principal pe BTI01. 
2. Setați frecvența FM la frecvența utilizată de Walkie Talkie ( consultați descrierea 

pentru frecvența corectă). 
3. ca walkie talkie după configurare . 

 
Configurare Bluetooth : 

După selectarea canalului secundar , apăsați butonul de meniu pentru a 
intra în setările Bluetooth, volumul + poate activa Bluetooth și volumul îl 
poate opri. Când funcția Bluetooth este activată, apăsați tasta de pornire 
pentru a conecta dispozitivul la telefon. (În acest caz, LED-ul va clipi roșu și 
verde.) Apoi deschideți setările Bluetooth de pe telefon și căutați „ARM-A” și 

conectați-vă telefonul la acesta de îndată ce LED-ul încetează să clipească. 



În modul Bluetooth, puteți transmite cărbune către alți participanți ai canalului cu 
telefonul dvs. atunci când primiți un apel, doar apăsați butonul de pe telecomandă PTT 
pentru a înregistra. 
 
Pentru a conecta o telecomandă PPT : 
  Când Bluetooth este activat, veți putea folosi telecomanda PPT  
 pentru a vă conecta la dispozitiv, apăsați tasta meniu și 

introduceți setările PPT Remote Control și porniți-l cu butonul de volum + 

funcțiile telecomenzii, apoi apăsați butonul de pornire pentru a conecta telecomanda PPT 
(În acest caz, indicatorul LED va clipi roșu și verde), apoi apăsați butonul „Pereche” de pe 
telecomanda PPT. Dacă conexiunea a avut succes, LED-ul va înceta să clipească. 
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