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MIDLAND BT GO 

Dziękujemy za wybór interkomu do skuterów i motocykli Midland BT Go. 

Z Midlandem BT Go można słuchać muzyki stereo, komunikatów nawigacji, prowadzić rozmowy 

telefoniczne i komunikować się z przyjaciółmi w pełnym duplexie ( jak przez telefon – mówisz  

i słuchasz w tym samym czasie). 

 

Podstawowe funkcje i cechy  

 

 Bluetooth 3.0 ze wsparciem protokołów: słuchawkowy, zestawów głośnomówiących HFP,  

A2DP, AVRCP, Maksymalna moc 2,5 mW. 

 Interkom kierowca-pasażer. 

 Interkom motocykl – motocykl na dystansie do 200m (zależnie od terenu). 

 Obsługa przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych. 

 Odsłuch muzyki stereo (A2DP). 

 Odsłuch komunikatów nawigacyjnych z zewnętrznego GPS. 

 Litowy akumulator zapewniający do 8 godzin działania. 

 Czas ładowania ok. 2 godz. 

 Wodoodporny 

 System redukcji szumów DSP. 

 

Zawartość opakowania 

 BT Go Jet 

 BT Go 

 Kabel ładowania USB 

 Zapasowa gąbka mikrofonu 

 Przyklejane rzepy do mocowania słuchawek 

 

 

 

 
 

BT Go Universal 

 BT Go 

 Mikrofon do kasków otwartych 

 Mikrofon do kasków integralnych 

 Kabel ładowania USB 

 Zapasowa gąbka mikrofonu 

 Przyklejane rzepy do mocowania słuchawek 

 



Instalacja 

BT Go Jet 

Umieść głośnik z mikrofonem po lewej stronie kasku. Możesz go zamocować w fabrycznie 

przygotowanym wgłębieniu w warstwie wyściełającej wnętrze za pomocą przyklejanego krążka  

z rzepem. W zestawie znajduje się również krążek pod prawy głośnik. 

 

 

 

 

 

 

Umieszczaj głośniki maksymalnie blisko centralnej części ucha, a gąbkę mikrofonu jak najbliżej ust. 

Możesz schować kabel słuchawek i ładowania pod wyściółkę kasku. 

 

BT Go Uni 

Umieść głośniki w fabrycznie przygotowanych wgłębieniach w warstwie wyściełającej wnętrze za 

pomocą przyklejanych krążków z rzepem.  

 

 

 

 

 

 

Umieszczaj głośniki maksymalnie blisko centralnej części ucha, a gąbkę mikrofonu przewodowego 

naprzeciwko ust, używając przyklejanego mocowania z rzepem. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli używasz mikrofonu na wysięgniku umocuj go z lewej strony kasku, uważając aby gąbka 

mikrofonu znalazła się jak najbliżej ust. Zewnętrzny przycisk przyklej również z lewej strony używając 

dołączonej taśmy 3M. 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz schować kabel słuchawek i ładowania pod wyściółkę kasku. 

 

Ładowanie 

Ładowanie BT Go odbywa się przez dołączony kabel adaptacyjny USB/mini USB. Z jednej strony łączy 

się go z krótkim przewodem wychodzącym z lewej słuchawki interkomu i zakończonym gniazdem  

micro USB, a z drugiej z dowolnym źródłem standardu USB takim jak ładowarka lub komputer. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Czas pełnego ładowania wynosi około 2 godzin. 

 

Podstawowe funkcje BT Go 

Midland BT Go jest interkomem motocyklowym kierowca-pasażer lub motocykl-motocykl na 

dystansie do 200m, pracującym w pełnym dupleksie (można mówić i słuchać jednocześnie jak przez 

telefon). Dodatkowo pozwala na słuchanie muzyki stereo, obsługę połączeń telefonicznych oraz 

komunikatów nawigacyjnych zewnętrznego urządzenia GPS. 

Jeżeli w trakcie rozmowy przez interkom zadzwoni telefon, konwersacja interkomowa zostanie 

automatycznie przerwana, żeby pozwolić ci odebrać połączenie i przywrócona po jego zakończeniu. 

Jeżeli w trakcie słuchania muzyki odezwie się interkom, odtwarzanie muzyki zostanie  zatrzymane  

i wznowione dopiero po zakończeniu kontaktu interkomowego. Podobna procedura działa  

w  przypadku zbiegu muzyki i połączenia telefonicznego. 

Uwaga! Midland BT Go automatycznie odbiera połączenie przychodzące na sparowany z nim telefon 

po 8 sekundach. Możesz wyłączyć te funkcję i odbierać połączenia manualnie. 

Wyłączenie odbywa się przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 7 sekund przycisku Vol+ . Dioda 

zaświeci na niebiesko przez 1 sekundę. 

Wyłączenie przebiega tak samo, z tym że dioda mignie krótko 3 razy na niebiesko. 

 

Podstawowa  obsługa 

Włączanie 

Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przyciski Vol+ i Vol-. Usłyszysz komunikat po 

angielsku „power on” i informacje o statusie akumulatora. Dioda zacznie migać na niebiesko. 

 

Wyłączanie 

Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez sekundę przyciski Vol+ i Vol-. Usłyszysz komunikat po 

angielsku „power off”. Doda mignie kilka razy na czerwono i zgaśnie. 

 

Parowanie z telefonem lub GPS 

Midland BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol+. Dioda zacznie migać 

na przemian na niebiesko i czerwono i rozlegnie się komunikat „pairing”. Teraz wprowadź inne 

urządzenie (telefon, nawigację, MP3) w tryb parowania i z listy dostępnych parowań wybierz Midland 

BT Go. Jeżeli urządzenie wymaga podania kodu PIN wprowadź cztery zera „0000”. Po udanym 

zakończeniu procedury w słuchawkach rozlegnie się „pairing succesful”. 

 

Obsługa telefonu 

Odbieranie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez sekundę Vol+ gdy telefon dzwoni. 

Kończenie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez sekundę Vol+. 

Odrzucanie połączenia - wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Vol+ gdy telefon dzwoni. 

Głosowe wybieranie numeru - wciśnij 2 razy Vol-. 

Ponowne wybieranie numeru - wciśnij 2 razy Vol+; usłyszysz komunikat „redial”. 

Kasowanie ponownego wybierania - wciśnij 2 razy Vol+. 

Auto odbiór połączeń – domyślnie włączony odbiór po 8 sekundach dzwonienia. 

 



Obsługa odtwarzacza muzyki 

Odtwarzanie/Pauza - wciśnij krótko Vol+ 

Przewijanie w przód - wciśnij 2 razy Vol+ 

Przewijanie w tył - wciśnij 2 razy Vol- 

 

Parowanie z drugim BT Go 

2 urządzenia są włączone. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol- na obu z nich. Diody zaczną 

migać na przemian kolorem niebieskim i czerwonym. Po udanym zakończeniu parowania diody będą 

pulsować na niebiesko a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „pairing succesfull”.  

 

Otwieranie/zamykanie połączenia interkomowego 

2 urządzenia są włączone i sparowane ze sobą. Wciśnij krótko Vol- na którymkolwiek z urządzeń. 

 

Parowanie z innym interkomem 

Można sparować BT Go z innym modelem lub marką interkomu o ile obsługują one funkcję 

uniwersalnego interkomu czyli parowania z urządzeniami innych producentów. Midland BT Go używa 

do tego celu procedury parowania z telefonem, która przebiega następująco. 

BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk Vol+. Dioda zacznie migać na 

przemian na niebisko i czerwono sygnalizując gotowość parowania. 

Teraz wprowadź drugi interkom w tryb parowania, posługując się procedurą łączenia z urządzeniami 

innych producentów. 

 

Otwieranie/zamykanie połączenia z interkomem innego producenta 

2 urządzenia są włączone i sparowane ze sobą. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. Vol+, żeby otworzyć 

połączenie. Wciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. Vol+, żeby zamknąć połączenie. 

 

Procedury niestandardowe 

Resetowanie wszystkich parowań 

Midland BT Go jest wyłączony. Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. jednocześnie przyciski Vol+ i Vol-. 

Dioda zaświeci przez 3 sek. ciągłym, niebieskim światłem. 

 

Przerwanie parowania 

Kiedy chcesz przerwać trwający proces parowania (dioda miga na niebiesko i czerwono) wciśnij 

krótko 2 razy Vol+ lub Vol-. 

 

Uruchamianie funkcji automatycznego odbierania połączeń 

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. przycisk Vol+. Dioda zaświeci przez 1 sek. niebieskim światłem 

 

Wyłączanie funkcji automatycznego odbierania połączeń 

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sek. przycisk Vol+. Dioda błyśnie 3 razy na niebiesko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie zapowiedzi głosowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych 

PROCES KOMUNIKAT GŁOSOWY SYGNAŁ DŹWIEKOWY DIODA 

Włączenie Power On + stan baterii   

Wyłączenie Power OFF   

Parowanie Pairing   

Koniec parowania Pairing successful   

Odbiór połączenia    

Zakończenie połączenia    

Odrzucenie połączenia    

Wybieranie głosowe    

Ponowne wybieranie Redial   

Odtwórz/Pauza    

W przód    

W tył    

Otwarcie interkomu    

Zamknięcie interkomu    

Regulacja głośności    

Ładowanie    

Koniec ładowania    

Włączenie auto odbioru On   

Wyłączenie auto odbioru Disable   

 

Certyfikacja 

Ten produkt posiada oznakowanie CE i jest zgodny z europejską dyrektywa RED 2014/53/UE. 

Można go legalnie używać na terenie całej Unii Europejskiej pod warunkiem niedokonywania żadnych 

modyfikacji urządzenia. 

Więcej informacji na www.alan.pl i www.midlandeurope.com. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   

 Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić  

zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich 

wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do 

przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacja odpadów. 


