
Allmän beskrivning 

PRO-BT210/211 är avsedd för Sepura STP/SC-mo-
dellerna. 

Med denna är det möjligt att använda standard 
Bluetooth® headset.  
T.ex Apple Airpods, Bluetooth® hörselhjälpmedel 
(kontrollera profiler för Bluetooth® nedan).  

Flygheadset t.ex Bose A20 & Lightspeed.  

Bil Bluetooth® handsfree system stöds ej

Manual  ProEquip PRO-BT210/211

Bluetooth® standard 4.1 

Bluetooth® profiler som 
stöds 

AGHSP, AGHFP, SPP och 
BLE

RF nivå Klass 2

Sändningseffekt 6dB

Frekvensområde ~2.4GHz

Räckvidd Upp till 10m

Arbetstemeperatur -15° till +45°

Förvaringstemperatur -25° till +60°

Arbetar i “fast response mode operation” 

Stöder ProEquip PRO-BT-PTT Wireless Bluetooth® 
R16, 4.0  

DSP bullerdämping 

Specifikation

Blinkar blått var tredje 
sekund 

Viloläge  – inget headset är 
anslutet  

Lyser blått Headset anslutet 

Röd och blå blinkar 
växelvis 

Parningsläge  

Lyser rött Indikerar att man sänder 
med ProEquip PRO-BT-PTT 
(när Bluetooth® headset är 
anslutet)

LED-indikator för Bluetooth® headset 

PTT knapp LED-indikator 

Blinkar grönt Parningsläge   

LED-indikator avstängd Anslutet till PRO-BT-PTT   

LED-indikator för ProEquip PRO-BT-PTT 

Strömbrytare LED-indikator 

Handhavande 
Användning av PRO-BT210/211 

Påslag 
Starta PRO-BT210/211 med strömbrytaren 

Avstängning 
Stäng av PRO-BT210/211 med strömbrytaren 

Anslutning av tidigare parat headset/PRO-BT-
PTT 
PRO-BT210/211 kommer automatiskt ansluta till 
headsetet/PRO-BT-PTT när dessa slås på. Detta 
kan ta upp till ~20 sekunder och anslutet headset 
indikeras av att LED-indikatorn lyser blått. 

PTT användning  
PTT kan användas på följande sätt: 
• Sepuras interna PTT 
• ProEquip PRO-BT-PTT 
• PTT på Peltors Bluetooth headset t ex Peltor XPI
• PTT på ProEquip BT550 eller Nighthawk
Alla sätt ovan kan användas oberoende av 
varandra. 

PRO-BT210 
När PRO-BT210 är monterad på terminalen 
kommer alltid allt inkommande/utgående ljud att 
skickas till PRO-BT210 och terminalens inbyggda 
högtalare/mikrofon alltid är avstängda.  
För att få ljud via terminalens inbyggda högtalare/
mikrofon måste PRO-BT210/211 monteras bort från 
terminalen. Se tabell nedan

Strömbrytare 
Läge 

Bluetooth® 
headset anslutet

Ljud till/från 
terminalens hög-
talare/mikrofon 

Ljud till/från An-
slutet Bluetooth® 

tillbehör 

Ljud till tillbehör 
kopplat till 2½mm 
uttag   

Funktion PRO-
BT-PTT 

PÅ JA NEJ (Avstängt) JA JA JA

PÅ NEJ NEJ (Avstängt) NEJ JA JA

AV NEJ NEJ (Avstängt) NEJ JA NEJ

Tillbehörsuttag
Både Bluetooth® och ljud via 2.5mm är aktiva 
samtidigt när PRO-BT211 är påslagen. 
Alla standard ProEquip tillbehör med 2½mm 
kontakt kan användas med PRO-BT210. 

Strömbrytare 
Läge 

Bluetooth® 
headset anslutet

Ljud till/från 
terminalens hög-
talare/mikrofon 

Ljud till/från An-
slutet Bluetooth® 

tillbehör 

Ljud till tillbehör 
kopplat till 2½mm 
uttag   

Funktion PRO-
BT-PTT 

PÅ JA NEJ (Avstängt) JA JA JA

PÅ NEJ NEJ (Avstängt) - JA (om inkopplad) JA

PÅ NEJ JA - NEJ (ej inkopplad) NEJ (STP)
JA (SC20)

AV NEJ JA - NEJ NEJ

PRO-BT211 
Funktion för “Smart sense”.  
När PRO-BT211 är avstängt eller inte är uppkopp-
lat till parat Bluetooth® kabelanslutet headset 
så beter sig Sepura-terminalen på samma sätt 
som om inget tillbehör är kopplat till terminalen, 
dvs för inkommande/utgående ljud används dess 
inbyggda mikrofon/högtalare. Se tabell nedan: 

Tillbehörsuttag
Både Bluetooth® och ljud via 2.5mm är aktiva 
samtidigt när PRO-BT211 är påslagen. 
Alla standard ProEquip tillbehör med 2½mm 
kontakt kan användas med PRO-BT211.
Om BT211 är avstängt kan man fortfarande an-
vända adaptern för att koppla in ett kabelanslutet 
headset, i detta fall måste man använda radios 
PTT för att sända. 

Denna funktion kan vara användbar om man t.ex kopplar 
en hörapparat utan mikrofon till PRO-BT210, i detta 
fall kan man ansluta ett headset med kabel till 2½mm 
uttaget och använda dess mikrofon. Ljudet ut från termi-
nalen kan då skickas via Bluetooth® till hörapparaten.   

Denna funktion kan vara användbar om man t.ex 
kopplar en hörapparat utan mikrofon till PRO-BT210, 
i detta fall kan man ansluta ett headset med kabel 
till 2½mm uttaget och använda dess mikrofon. Ljudet 
ut från terminalen kan då skickas via Bluetooth® till 
hörapparaten.   
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Parning PRO-BT210 / 211 

Med Bluetooth® headset 
• Se till att PRO-BT210/211 är avstängd 
• Se till att Sepura-terminalen är påslagen 
• Tryck och håll in parningsknappen, se till att 
man kan se LED-indikatorn (tryck på kanten av 
knappen) 
• Starta PRO-BT210/211 med strömbrytaren 
• När LED-indikatorn blinkar växelvis blått/rött 
släpp parningsknappen 
• Nu är PRO-BT210/211 i parningsläge 
• Sätt ditt Bluetooth® headset i parningsläge 
• Ha enheterna nära varandra 
• När enheterna är parade med varandra 
kommer LED-indikatorn blinka blått var tredje 
sekund eller lysa fast blått 

Ta bort parat headset/PRO-BT-PTT /Återställning 

• Se till att PRO-BT210/211 är avstängd 
• Se till att Sepura-terminalen är påslagen 
• Tryck och håll in parningsknappen, se till att 
man kan se LED-indikatorn (tryck på kanten av 
knappen) 
• Starta PRO-BT210/211 med strömbrytaren 
• När LED-indikatorn blinkar snabbt växelvis blått/
rött, släpp då den intryckta parningsknappen.
• Gör ett kort tryck på parningsknappen, blink-
sekvensen kommer då att ändra sig till långsamt 
växlande blått/rött
• Tryck och håll parningsknappen intryckt, 
blinksekvensen kommer nu att återgå till snabbt 
blinkande.
• Håll knappen intryckt tills LED-indikatorn 
slocknar
• Enheten kommer nu att göra en omstart
• När LED-indikatorn återigen blinkar snabbt 
blått/rött kan man stänga av enheten, denna är nu 
återställd och alla parade enheter är raderade  

Med ProEquip PRO-BT-PTT 
• Para Bluetooth® headset enligt beskrivning ovan 
• Låt PRO-BT210/211 vara påslagen. Om ingen 
PRO-BT-PTT varit parad sedan tidigare kommer 
strömbrytarens LED-indikator blinka grönt  
• Om PRO-BT210/211 har varit parad med en 
PRO-BT-PTT blinkar inte LED-indikatorn, fortsätt 
då med stegen nedan  
• Från avstängt läge tryck och håll in parnings-
knappen på PRO-BT-PTT tills LED-indikatorn 
blinkar växelvis blått/rött 
• Släpp parningsknappen och gör två korta tryck 
på PTT-knappen  
• När LED-indikatorn på PRO-BT-PTT & PRO-
BT210/211 slocknar är enheterna parade 
• Verifiera PTT-funktionen genom att trycka på 
PTT-knappen på PRO-BT-PTT 

Avyttrande av enhet 
Denna produkt innehåller elektriska komponen-
ter och skall inte slängas med dina hushålls-
sopor. Du kan hitta uppsamlingsplatser för 
elektriska komponenter vid din lokala sopstation 
där du bör avlägsna denna produkt.

Problem Orsak

PRO-BT210/211 ansluter ej till parat headset/ProEquip 
PRO-BT-PTT 

Gör en återställning – se avsnitt ”Ta bort parat headset/PRO-
BT-PTT /Återställning” och para enheterna på nytt 

Headsetet/PRO-BT-PTT tappar kontakten till PRO-
BT210/211 

Se till att enheterna är inom räckhåll 

ProEquip PRO-BT-PTT kan inte användas under 
laddning 

Koppla ur laddkabel 

ProEquip PRO-BT-PTT och headset har just parats till 
PRO-BT210/211 men ansluter ej

Stäng av alla enheter och starta om dem 

Brus i headset anslutet till 2½mm uttag  Stäng av anslutet Bluetooth®headset 

När Bluetooth® headset är anslutet samtidigt som man 
använder tillhör kopplad till 2½mm uttaget kan störnivån 
i det sladdanslutna headsetet vara något högre än vanligt 

FAQ

TILLBEHÖRSUTTAG

STRÖM-
BRYTARE

PARNINGS-
KNAPP


