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Bevezetés  

Köszönjük, hogy megvásárolta a Protos® BT-Com kommunikációs rendszert, amely négy résztvevő 

kommunikációjára alkalmas. A BT-Com kommunikációs rendszer PROTOS® Integral sisakokba és 

PROTOS® Headset Integral fülvédőkbe építhető, és Bluetooth kapcsolatra alkalmas telefonokkal, 

illetve audio-eszközökkel párosítható, valamint beszélgetést folytathat három további résztvevővel. 

Ahhoz, hogy az eszköz valamennyi technikai lehetőségét kimerítse, gondosan olvassa el ezt a 

használati utasítást!   

A BT-Com rendszer a következő funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkezik:  

• Négy résztvevős konferencia-beszélgetés  

• Bluetooth-képes eszközök Bluetooth fejhallgatójaként használható, mint például:  

o Mobiltelefonok 

 o Audioeszközök  

o GPS Navigációs eszközök  

o Rádió adó-vevő készülékek  

• Bluetooth adó-vevő készülékként / belső telefonként alkalmazható 600 m-es hatótávolságig 

(a tényleges max. hatótávolság a terepviszonyok függvénye)  

• Tiszta, természetes hangzás HD-minőségben  

• Hallásvédelem az EN352 direktívának megfelelően  

• Önszerveződő Intercom-hálózat: ha az egyik résztvevő elhagyja a hálózatot, akkor a hálózat a 

fennmaradó résztvevőkkel automatikusan újra felépül  

_ _ _  

A csomag tartalma  

1.) Bluetooth adó-vevő egység 2.) Mikrofon 3.) USB-töltő 4.) Táska  
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Kezelő-egységek  

1.) Felfelé gomb 2.) Lefelé gomb 3.) LED-fényjelző 4.) Multifunkciós gomb  

  

Bekapcsolás  

Nyomja meg a multifunkciós gombot (4). Emelkedő hangerejű hangjelzés hallható és a LED (3) 

kétszer pirosan villog két másodpercenként.  

  

Hangerőszabályzás  

A hangerő növeléséhez a felfelé gombot (1) nyomja meg röviden, a hangerő csökkentéséhez a lefelé 

gombot (2) nyomja meg röviden. Minden esetben rövid visszaigazoló hangjelzés hallható. Minden 

megnyomással egy-egy fokozattal változik a hangerő. A maximális vagy a minimális hangerő 

elérésekor hosszú hangjelzés hallható.  

  

Némítás  

A mikrofon lenémításához nyomja meg röviden a multifunkciós gombot (4). Visszaigazoló hangjelzés 

hallható. A multifunkciós gomb ismételt megnyomása újra aktiválja a mikrofont. A némítás funkció 

csak telefonálás közben vagy Protos® Intercom hálózatban működik.  

  

Leválasztás a hálózatról  

Ahhoz, hogy egy BT Com-ot leválasszon a hálózatról, tartsa lenyomva a felfelé gombot (1) kb. 3 

másodpercig. Halkuló hangjelzés hallható. A kapcsolat ismételt létrehozásához nyomja meg ismét a 

felfelé gombot (1). Emelkedő hangerejű hangjelzés hallható.  

  

Kikapcsolás  

Nyomja meg hosszan a multifunkciós gombot (4). Hangjelzés hallható. A LED (3) két másodpercig 

pirosan világít, majd kialszik.   

  

  

Környezeti zajok kiküszöbölése  

Az eszköz el van látva környezeti zajcsökkentővel. Ezen kívül fontos, hogy a mikrofont a lehető 

legközelebb állítsuk be a szájhoz. A mikrofonon látható logónak kifelé kell nézni, és a tartókaron 

látható jelzésnek (fehér pont) pedig befelé.  
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A hatótávolságot befolyásoló tényezők  

A hatótávolságot nem csak a terepviszonyok és egyéb környezeti tényezők befolyásolják, hanem az 

emberi test is. A fej állása is befolyásolja a hatótávot. Az Intercom-hálózat úgy van felépítve, hogy 

köztes résztvevők meghosszabbítják a hatótávot.  

  
  

A BT-Com Intercom hálózat műkődési módja  

Egy egyszeri kapcsolódás után (lásd. lentebb) az eszközök (max. 4 db) önállóan kapcsolódnak 

egymáshoz. Ha egy újabb eszköz belép a hálózatba, akkor az automatikus bekapcsolódik, 

integrálódik a hálózatba. Ha kikapcsolják, akkor automatikusan kiiktatásra kerül a hálózatból. A 

felfelé gomb (1) megnyomásával ezt a folyamatot meg lehet gyorsítani. Ezt úgy is érthetjük, hogy a 

hálózatban keletkező lyuk automatikusan „befoltozásra” kerül.  

A lánc minden tagja között max. 250 m-es hatótáv van. A hatótávok összeadódnak. A hatótávot 

azonban itt is alapvetően befolyásolják a fent említett tényezők.  

Záró résztvevő  Köztes résztvevő  Köztes résztvevő  Záró résztvevő  
 LED zölden villog  LED zölden duplán villog  LED zölden duplán villog  LED zölden villog    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Csökkentett  
hatótáv   Jobb  hatótáv   
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A PROTOS® Intercom hálózat egyszeri felépítése  
A BT-COM adó-vevők összeköttetésére az alábbi 3 lépés egyszeri végrehajtására van szükség.  

  
1. Az első adó-vevő csatlakoztatása  

Nyomja meg egyidejűleg a multifunkciós gombot (4) és a felfelé gombot (1). A LED (3) 

pirosan és zölden felváltva villogni kezd.  

  

2. A második adó-vevő csatlakoztatása  

Nyomja meg egyidejűleg a multifunkciós gombot (4) és a felfelé gombot (1). A LED (3) 

pirosan és zölden felváltva villogni kezd. Megkezdődik a kapcsolódás az első adó-vevőhöz. 

Néhány másodperccel később a LED (3) lila színre vált. Egy perccel később zöld fény jelzi a 

sikeres kapcsolódást.  

  

3. A harmadik és negyedik adó-vevő csatlakoztatása  

Ahhoz, hogy egy harmadik adó-vevőt is a hálózatba csatlakoztasson, ismételje meg a 

második adó-vevő fent leírt csatlakoztatását, majd ugyanezt hajtsa végre a harmadik 

adóvevővel is. Egy negyedik adó-vevő csatlakoztatásához ismételje meg a harmadik adó-

vevő fent leírt csatlakoztatását, majd ugyanezt hajtsa végre a negyedik adó-vevővel is!  

  

(Az Intercom-hálózat napi használatához lásd az instrukciókat lentebb.)  

  

Figyelem! A hálózat első felépítése valamivel hosszabb időt vehet igénybe. Ezt követően azonban az 

eszközök felismerik egymást, és gyorsabb lesz a kapcsolódás!  
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A Protos® Intercom-hálózat napi használata  
Napi használatba vétel:  

1.) Minden BT-Com egység bekapcsolása  

Az összes használni kívánt adó-vevőn a multifunkciós gombot (4) nyomja le 3 másodpercig. 

Erősödő hangjelzés hallható; A LED 3 másodpercenként kettőt villan pirosan.  

  

2.) Kapcsolódás egy ismert (egyszer már korábban felépített) hálózatba  

Minden összeköttetendő adó-vevőn három másodpercen keresztül nyomjuk le a felfelé 

gombot (1). Azt, hogy az egyes adó-vevőkön ezt milyen sorrendben hajtjuk végre, nem 

számít. A LED (3) zölden villog.  

  

Figyelem! Ha az adó-vevőkön reset-et (visszaállítást a gyári állapotra) hajtottak végre, akkor 

a hálózatot újra fel kell építeni a fentebb leírtaknak megfelelően! Ennek megkezdése előtt az 

összes eszközön reset-et kell végrehajtani.  

  

3.) A hálózat elhagyása  

Ahhoz, hogy az egyik eszközt leválassza a hálózatról, nyomja le kb. 3 másodpercig a felfelé 

gombot (1), konkrétan addig, ameddig felhangzik egy halkuló hangjelzés. Az adó-vevőt ezzel 

leválasztottuk a hálózatról. Újbóli kapcsolódáshoz ismét nyomja a felfelé gombot (1) három 

másodpercig, amíg egy felhangzik egy erősödő hangjelzés.  

  

4.) Némítás  

A BT-Com lenémítása: nyomja meg röviden a multifunkciós gombot (4). Halkuló hangjelzés 

követi. Némítás kikapcsolása: nyomja meg ismét a multifunkciós gombot (4)!  

  

Összekapcsolás más Bluetooth -kapcsolatra alkalmas eszközökkel 

  
A BT-Com összekapcsolható például telefonnal vagy MP3-lejátszókkal. Kövesse az alább leírtakat.  

1.) Kapcsolja be a BT Com-ot a multifunkciós gombbal (4)!  

  

2.) Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefonon a Bluetooth adatátvitel be van kapcsolva!  

  

3.) Hálózat felépítése  

A BT Com-on nyomja meg egyidejűleg a multifunkciós gombot (4) és a felfelé gombot (3). A 

telefon kijelzőjén megjelenik a „Protos® BT Com”. Engedélyezze a telefonon a kapcsolat 

létrehozását (párosítás). Ha a kapcsolat létrejött, a LED (3) szabályos időközönként kétszer 

kéken villog.  

  

4.) Bejövő hívások fogadása és elutasítása  

Hívás fogadása: nyomja meg röviden a multifunkciós gombot (4)! Hívás elutasítása: nyomja 

hosszan (3 másodpercig) a multifunkciós gombot (4)!  
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5.) Hívás indítása  

Nyomja meg röviden a multifunkciós gombot (4) a legutolsó Ön által hívott szám újbóli 

tárcsázásához!  

   

Telefonálás Protos® Intercom hálózatban  
  

1.) Bejövő hívás fogadása  

Nyomja meg röviden a multifunkciós 

gombot (4)! Figyelem az Intercom 

hálózatból a hívást fogadó BT-Com 

automatikusan kilép.  

  

2.) Bejövő hívás elutasítása   

Nyomja meg hosszan (3 másodpercig) a 

multifunkciós gombot (4)! A BT-Com az 

Intercom hálózatban marad.  

  

3.) Hívás befejezése  

Telefonhívás befejezéséhez nyomja meg 

a multifunkciós gombot (4)! A hívás 

befejezését követően automatikusan 

visszatér az Intercom-hálózatba.  

  

4.) Hangvezérlés  

Ha a multifunkciós gombot (4) kétszer 

egymás után megnyomja, akkor 

aktiválni tudja mobiltelefonja 

hangvezérlését.   

  

Figyelem! Az Ön biztonsága fontos nekünk! Veszélyes helyzetekben, veszélyes munkavégzés közben 

soha ne fogadjon telefonhívásokat, és ne hallgasson zenét vagy rádiót!  
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Kapcsolódás más eszközökhöz, pld. rádió adó-vevőkhöz  
A BT-Com Bluetooth -kapcsolatra alkalmas rádió adó-vevőkkel is összekapcsolható.  

  

1.) Ellenőrizze, hogy telefonjára a legfrissebb applikáció 

van-e letöltve. Majd a Protos® Control App 

segítségével ellenőrizze, hogy a BT-Com szoftver a 

legfrissebb verziójú-e. (Az applikációról és 

letöltéséről  

további tudnivalók lentebb!)  

  

2.) Győződjön meg arról, hogy a BT-Com be van-e 

kapcsolva és össze van-e kötve az applikációval (lsd.  

lentebb)  

  

3.) Lépjen be a Protos® Control App-ba, válassza az 

„additional device” (zusätzliches Gerät; kiegészítő 

eszköz) parancsot a menüben, majd válassza: „radio 

device” (Funkgerät; rádió adó-vevő). Majd ugyanitt 

válassza ki rádió adó-vevőjének gyártmányát és 

típusát.  

  

4.) Aktiválja a párosítást a rádió adó-vevőben, majd 

koppintson a párosításra a Protos® Control App-ban. 

Egy hang a „radio connected” szavakkal 

visszaigazolja a sikeres párosítást  

  

5.) Nyomja meg hosszan a lefele gombot, ekkor a BT-

Com átvált második eszköz módba, a LED kéken 

világít, és a következő hangjelzés hallható: „radio 

mode”.  

  

6.) Ha ismét hossza megnyomja a lefele gombot, akkor 
visszatér az első eszköz kiszolgáló módban. A LED ekkor villog  

  

7.) A felfelé gombot (3) hosszan lenyomva tartva bármikor visszatérhet a Protos® Intercom 

hálózatba  

A kiegészítő eszköz / második eszköz („additional device”)-módban a multifunkciós gomb 

„Push to talk”-gombként (PTT) funkcionál, azaz a beszédcsatorna csak akkor van nyitva, ha 

lenyomva tartja a multifunkciós gombot.   
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Kapcsolódás más eszközökhöz, pld. egy második mobiltelefonhoz  
Az „additional device” (zusätzliches Gerät ; kiegészítő eszköz) funkcióval egy második 

mobiltelefonhoz is tud kapcsolódni. Ez lehetővé teszi, hogy két mobiltelefonról fogadjon hívásokat 

(pld. egy privátról és egy munkahelyiről). De lehetővé teszi azt is, hogy megfelelő térerő esetén 

(rádió adó-vevők helyett) konferencia-telefonbeszélgetést folytasson nagy távolságból.  

  

1.) Ellenőrizze, hogy telefonjára a legfrissebb applikáció van-e letöltve. Majd a Protos® Control 

App segítségével ellenőrizze, hogy a BT-Com szoftver a legfrissebb verziójú-e.  

  

2.) Győződjön meg arról, hogy a BT-Com be van-e kapcsolva és össze van-e kötve az első 

eszközzel és az applikációval.  

  

3.) Lépjen a Protos® Control App-ba, válassza az „additional device” (zusätzliches Gerät ; 

kiegészítő eszköz) parancsot a menüben, majd válassza: „mobile device” (Mobilgerät ; 

mobiltelefon). Állítsa a második telefont a Bluetooth menüben a párosítás módra, és 

válassza ki a párosítást. Egy hang a következő szavakkal igazolja vissza, hogy sikeres volt a 

párosítás: „second mobile connected“.  

  

4.) A „primary mode” (elsődleges készülék) és a „second mobile mode” (második készülék) 

módozatok között a lefelé gomb hosszú (3 másodperces) megnyomásával tud választani, 

illetve vissza tud térni az Intercom hálózatba, ha hosszan lenyomja a felfelé gombot. Nagy 

környezeti zajok esetén fennáll az a lehetőség, hogy a multifunkciós gombot PTT (Push to 

talk) -gombként használjuk (azaz a beszédcsatorna csak akkor legyen nyitva, ha a 

multifunkciós gombot hosszan lenyomva tartjuk). Ehhez a Protos® Control App-ban aktiválni 

kell a PTT-módot az „additional device” menüpontban.  

  

A BT-Com fültok beszerelése a Protos® Integral sisakba  
Kövesse a lenti lépéseket.  

1.) Távolítsa el a sisakból a bal oldali fültokot: sisakot egy asztalon 

fordítsa a tetejére, oly módon, hogy a bal oldali fültok legyen 

Önnel szemben, fordítsa vízszintes helyzetbe a fültokot, a 

tartókengyelt kismértékben hajlítsa ki: ebben a helyzetben a 

fültokot könnyen ki tudja emelni a tartókengyelből.   

  

2.) Ugyanígy helyezze be a BT-Com fültokját.  

  

3.) A BT-Com fültokját be tudja állítani egy Önnek kényelmes 

pozícióba, ugyanis a kengyelen belül lehetősége van a 

magasságát beállítani, azaz fel- vagy letolni.  

  

4.) A BT-Com feltöltéséhez szintén ki kell emelni a 

tartókengyelből.  

Ugyanúgy, ahogy a normál fültokot, a BT-Com fültokját is három 

pozícióba tudja állítani: munkapozíció, szellőző pozíció, parkolópozíció. A kommunikáció csak a 

munkapozícióban lehetséges.  

Figyelem! Az USB-töltőkengyel kizárólag az akkumulátor töltésére szolgál, és nem szabad a sisakba 

helyezni!  
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Az akkumulátor töltése  
A BT Com-ba egy Lítium Ion akkumulátor kerül 

beépítésre, amely standby-módban 3-5 napig marad 

feltöltve, Intercom-módban pedig 10 órán keresztül. A 

töltöttségi időt környezeti tényezők, pld. hideg, 

befolyásolhatják.  Alacsony töltöttségi szint esetén a 

LED hatvan másodpercenként hatszor pirosan villan, és 

hangjelzés hallható. A Protos® Control App-ban 

mindenkor láthatja a töltöttségi szintet.  

A BT-Com fültokot úgy helyezze el a töltőkengyelbe, 

hogy a töltőn látható front felirat egyoldalon legyen a 

kezelőgombokkal. A töltés alatt a LED pirosan világít. Az 

elektronika automatikusan átvált fenntartó töltésre, 

amennyiben az akkumulátor teljesen fel lett töltve. A 

teljesen feltöltött állapotot világító zöld fény jelzi a LEDen. Ha az akkumulátor hosszabb ideig 

nem volt feltöltve, akkor előfordulhat, hogy a BT-Com nem reagál azonnal, ha a töltőre 

csatlakoztatjuk. A Protos® Bluetooth -elektronika megpróbálja a mélymerült akkumulátort 

regenerálni. A töltésellenőrző fény ebben az esetben egészen addig villogni fog, amíg az 

akkumulátor el nem éri a normál töltésre kész állapotot.  

Az optimális teljesítményhez az akkumulátort lehetőleg teljesen fel kell tölteni. A minimális töltési 

idő 30 perc, a teljes töltöttségi állapothoz 1,5 óra szükséges.  

  

Figyelem! Töltés előtt távolítsa el a hangszigetelő betétet, és a peremszivacsot: így tudja elérni, hogy 

lecsapódott pára távozzon a BT-Com fültokjából.   

Ha az akkumulátor felforrósodik, az eszközt nem szabad tovább használni! Küldje el 

szakkereskedőjéhez!  

  

Tisztítás és állapotmegőrzés  
A nedvesség károsítja a BT-Com elektronikáját. Ezért kérjük, hogy ha a 

BT Com-ot hosszabb ideig tárolja, akkor ezt csak száraz helyen tegye, 

és ügyeljen rá, hogy használat után kiszáradhasson! Kövesse az 

alábbiakat.  

1.) Minden használat után vegye le a peremszivacsot. A tokot 

fogja meg szorosan az egyik kezével, és nyúljon be a mutató és 

a középső ujjával a peremszivacs alá (lsd. kép), ezt követően 

egy erőteljes húzással le tudja venni.   

2.) Emelje ki a szigetelő betétet, öblítse át tiszta vízzel, és szárítsa 

meg  

3.) Hagyja a BT Com-ot szétszerelt állapotban megszáradni  

4.) A peremszivacsot a következő használat előtt cserélje le a tartalékra  

Figyelem! A szigetelőbetétet és a peremszivacsot félévente cserélje ki! Csak így garantálható a 

megfelelő működés.  

  

Nem csak a BT Com, hanem a komplett sisakot megfelelően kell ápolni. A 

mellékelt QR-kód alatt egy videót talál a Protos® sisakok ápolásáról  
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Protos® Control App  
A Protos® Integral termékeket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ahhoz, hogy Ön BT Com-ját a 

legújabb technikai szinten tarthassa, egy applikációt fejlesztettünk ki. Az applikáció megmutatja 

Önnek a BT-Com alkalmazási területeit.   

  

Protos® Control App - Android telefonokhoz  
Töltse le az alkalmazást a Google Play-ből. Ahhoz, hogy az alkalmazást a 

BT Com-mal együtt használja, először létre kell hozni a kapcsolatot a 

telefon és a BT-Com között  

 
  

Protos® Control App – IOS telefonokhoz (iPhone)  
Töltse le az alkalmazást az App Store-ból. Ahhoz, hogy az alkalmazást a 

BT Com-mal együtt használja, először létre kell hozni a kapcsolatot a 

telefon és a BT-Com között. Az IOS-operációs rendszerű telefonok  

esetében, eltérően az Androidtól, még magával az applikációval is létre kell 

hozni a kapcsolatot.  

Protos Control App  az 
App Store-ból – 
ingyenes!  

  

  

Ha az applikáció rendelkezésre álló frissítésre figyelmeztet, engedélyezze ennek letöltését! Ez 

néhány percet vesz igénybe.  

  

  

  

  

 

  

    

Protos  Control App    
a Google Playből   –   
ingyenes!   

Instrukciók   a   Protos  
Control App  
aktiválásához   
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Gyakori kérdések  
  

1.) Egyszer csak nem tudom párosítani a BT Com-ot egy másik eszközzel. Mi tegyek?  

Ilyen jellegű problémák esetén célszerű az Intercom hálózatba lévő összes eszközt visszaállítani a 

gyári állapotra (RESET). Nyomja meg egyidejűleg a multifunkciós gombot (4) és a lefelé gombot 

(2)! A LED (3) piros és zöld színben villog.  

  

Figyelem! Visszaállítás (RESET) esetén az Intercom hálózatban található valamennyi eszközt vissza 

kell állítani! Ha csak egy eszközt állítanak vissza, az zavart okozhat a hálózatban. A RESET nem fogja 

javítani az eszközök egymás közötti hatótávolságát.  

  

2.) Lehetséges több mint négy eszközt összekapcsolni?  

Elméletileg igen. Azt ajánljuk azonban, hogy a beszédfunkciót ne használják négynél több 

eszközön.  

  

3.) Hogyan törölhetek az applikációból egy csatlakoztatott eszközt?  

Ha hosszan rányom az eszközsorra az applikációban, akkor meg fog jelenni egy kuka-szimbólum. 

Ha ezt választja, akkor az eszköz törlésre kerül az applikációból.  

  

4.) Problémák az akkumulátor feltöltésével?   

• Ügyeljen rá, hogy a BT-Com megfelelően legyen összekötve a töltőjével!  

• Próbálja egy másik USB dugaljba csatlakoztatni!  

• Ha az akkumulátor mélymerülés állapotában volt, akkor néhány percig eltarthat, amíg a 

LED pirosan elkezd világítani.  
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Protos szoftver és applikáció frissítése telefonon keresztül (Android). 

1. Protos control applikáció megnyitása 

2. Az „update” gombon keresztül az applikáció ellenőrzése. 

 
3.  Az „update” menüben a „start update process” menüpontnál a „start now” gomb megnyomásával 

ellenőrizni, hogy van-e frissített szoftver vagy új verziója az applikációnak. 

 
4.  Amennyiben van frissítés, az „update” menüpont helyén egy piros vonal jelzi a frissítés telepítését. 

Fontos, hogy megfelelő internetkapcsolat mellett kell frissíteni. 

 
5.  Amint végigfutott a piros csík, megjelenik üzenet, hogy „update successfully installed”. Ez azt 

jelenti, hogy települt mind a BT-com szoftverből, mind az applikációból a legfrissebb verzió. 

 
 

6. Érdemes még egyszer ellenőrizni az „update” menün keresztül, hogy valóban a legfrissebb verziójú 

szoftver és applikáció legyen telepítve. 

7. Ha a legfrissebb verziójú szoftver és applikáció van a telefonon, akkor az „update” menüben 

megjelenik a „your device is up to date” üzenet, vagyis a legfrissebb verziójú szoftver van telepítve. 

 
8. Ha több Bt-Comot kapcsolunk össze, akkor érdemes az összeset frissíteni. 

 

 


