
ODBIORNIK ADAPTER BLUETOOTH USB

MODEL: AK276A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne:
Odbiornik Bluetooth do radia samochodowego, wieży Hi-Fi i innych stacjonarnych sprzętów audio.
Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki ze smartfona bądź innych urządzeń mobilnych np. w
Twoim samochodzie. Posiada również funkcję zestawu głośnomówiącego. Nie musisz już dzielić
funkcji  transmitera z  zestawem głośnomówiącym i  kupować dwóch oddzielnych urządzeń!  Nasz
produkt spaja to wszystko w jedną, niezwykle wygodną całość! Ponadto obecność portu USB w
gnieździe zapalniczki samochodowej umożliwia doładowanie urządzeń mobilnych w trakcie podróży
autem.

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• To niewielkie urządzenie odbiera dane sygnał audio z urządzeń przenośnych i przekazuje

go do tradycyjnego systemu car audio. Na ekranie telefonu iPhone, iPod touch, iPad lub
innych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth® można wybrać utwory muzyczne,
które dzięki odbiornikowi zostaną odtworzone w radiu samochodowym. 

• Odbiornik Bluetooth podłącza się do dowolnego radia samochodowego z wejściem Line-in
(AUX IN).  Zamienia  zwykle radio na  radio  z  Bluetooth,  z  którym możesz  się  połączyć
dowolnym telefonem / tabletem z funkcją Bluetooth. 

• Możliwość  odbierania  /  kończenia  połączeń  telefonicznych  za  pomocą  wbudowanych
przycisków funkcyjnych. 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością przesyłanego dźwięku. 
• Dzięki wbudowanemu mikrofonowi znajduje on zastosowanie w aucie podczas krótkich i

długich podróży jako zestaw głośnomówiący! 
• Możliwość odtwarzania muzyki z pendrive'a! 
• Wbudowana przyklejana podstawka magnetyczna - przymocujesz odbiornik w dowolnym,

płaskim miejscu i będziesz mógł go łatwo odłączyć. 

Specyfikacja:

• Kompatybilność: Bluetooth 2.1 z EDR + A2DP 
• Do wszystkich urządzeń z obsługą Bluetooth® (np. smartfonów, notebooków, tabletów itp.) 
• Zasięg urządzenia: 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź

właściwości telefonu komórkowego). 
• Wyjścia OUT: 3,5 mm - minijack audio 
• Wejścia IN: USB 
• Zasilanie: zapalniczka samochodowa 12V 
• Prąd ładowania: 2.1A / 5V 
• Wbudowany mikrofon 

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:

1. Rozpakuj urządzenie i umieść je w dogodnym miejscu, dzięki dołączonemu uchwytowi. Magnetyczną
część uchwytu przyczep z tyłu adaptera. Następnie zerwij  folię  zabezpieczającą z drugiej  strony i
przylep uchwyt na uprzednio odtłuszczonej powierzchni.

2. Po umieszczeniu urządzenia w aucie - podłącz je do gniazda zapalniczki samochodowej 12V.
3. Następnie podłącz kabel mini Jack 3,5 mm do portu AUX w samochodowym odtwarzaczu audio. Jeżeli

kabel Jack jest za krótki, wykorzystaj przedłużkę Jack dołączoną w zestawie.
4. Uruchom radio/odtwarzacz w samochodzie i ustaw źródło dźwięku na AUX.

PAROWANIE:

5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ( >>| ) do momentu gdy dioda zacznie mrugać.
6. Uruchom Bluetooth w  telefonie i upewnij się, że działa w  trybie widoczności.

(w niektórych wypadkach musisz ręcznie wyszukać nowe urządzenie z którym chcesz się połączyć).
7. Wybierz BC20 CAR KIT z listy urządzeń i połącz się z nim.
8. Po poprawnym sparowaniu z urządzeniem, diody na obudowie adaptera przestaną mrugać.
9. Aby  sparować  kolejne  /  inne  urządzenie.  Rozłącz  się  z  aktualnie  podłączonym  telefonem  i  dla

pewności usuń BC20 CAR KIT z listy urządzeń. Następnie rozpocznij parowanie nowego urządzenia.
10. Aby rozłączyć telefon, wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE. Po dwukrotnym mignięciu diody

zwolnij przycisk. Telefon został rozłączony.

OBSŁUGA:

11. Upewnij się, że do telefonu nie są podpięte inne urządzenia Bluetooth, aby nie zagłuszać odtwarzania.
12. Aby odebrać rozmowę telefoniczną naciśnij środkowy przycisk PLAY/PAUSE. Aby odrzucić rozmowę

naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE. Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk PLAY/PAUSE
w trakcie rozmowy.

13. Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Aby zapauzować odtwarzanie –
wciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wznowić odtwarzanie – wciśnij przycisk PLAY/PAUSE ponownie.

14. Aby przejść do następnego utworu wciśnij przycisk >>| . Aby wrócić do poprzedniego utworu wciśnij
przycisk |<< . Aby zgłośnić, wciskaj kolejno przycisk + . Aby ściszyć, wciskaj kolejno przycisk – 

15. Aby naładować telefon – podłącz je do portu USB typu A we wtyczce zasilającej 12V!

3. Uwagi i środki ostrożności:

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz duże nasłonecznienie
• Nie otwieraj obudowy urządzenia – grozi to utratą gwarancji oraz prawa do rękojmi!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

