
BLUETOOTH FÁCIL 2.0 BTEASY
 Indicado para uso URBANO 

2 canais de Bluetooth (pode conectar com até dois chips de celular)

Ligar - PRESSIONE O BOTÃO CENTRAL ATÉ O LED 
ACENDER 
Desligar - PRESSIONE O BOTÃO CENTRAL ATÉ O LED 
APAGAR 

Obs.: Recomendamos o primeiro pareamento sempre 
com o smartphone antes de parear com outro BTEASY.

Pareamento com smartphone

1)pressione e segure o botão central até o led piscar de 
forma alternada entre as cores azul e vermelho. A partir 
desse momento o bluetooth do seu Bteasy estará aberto e 
basta que você abra o Bluetooth do seu smartphone para 
que o pareamento seja feito.
Após o primeiro pareamento, não será necessário fazer 

novamente, pois o aparelho pareado reconhecerá 
automaticamente o Bluetooth do smartphone quando ligado. Caso você troque de smartphone é 
necessário efetuar um novo pareamento com o Bteasy. 

Pareamento com outro BTEASY ( Intercomunicação em um raio de 10 metros ) 

1  )   - Pressione e segure o botão central de um dos BTEASY até o led piscar de forma alternada 
entre as cores vermelho e azul. 
 2 )    - No segundo aparelho pressione o botão central somente até o led acender na cor azul. 
Aguarde uns instantes pois os dois aparelhos ficarão com os leds piscando azul. Isso indica que já 

estão conectados e podem se 
intercomunicar. 
 3 )    - Para fazer a 
intercomunicação, basta apertar e 
segurar o botão com símbolo  (+) 
por dois segundos em qualquer um 
dos dois aparelhos. No outro 
aparelho você vai ouvir um BIP de 
chamada, nesse momento basta 
apertar o botão central que os dois 
aparelhos estarão prontos para se 
intercomunicar!

Para desconectar basta apertar o 
botão central em qualquer um dos 
Bteasy que a intercomunicação é 
interrompida. Para retornar basta 
apertar novamente o botão central 
que a intercomunicação retornará.
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BLUETOOTH FÁCIL 2.0 BTEASY

* Recarregue seu BTEASY antes de usar por duas horas
* Faça a instalação dos VELCROS sempre ao lado esquerdo do capacete.
* Posicione o alto falante o mais alinhado possível com o canal auditivo 
* Alguns forros possuem uma espessa camada de tecido ou plástico em sua construção, o que 

pode prejudicar o audio do equipamento.
* Posicione o microfone o mais próximo da boca possível.
* Quando a bateria ficar fraca o BTEASY emitira um BIP de aviso a cada 30 segundos indicando o 

carregamento, para isso basta conecta-lo à uma tomada USB ou COMPUTADOR com o cabo 
fornecido.

* Recomendamos o BTEASY para uso em centros urbanos.
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