TRANSMITER BT ODBIORNIK+NADAJNIK

2. Konfiguracja i obsługa urządzenia:
Rozpakuj urządzenie. Podłącz urządzenie do portu USB, a wtyk micro-USB do gniazda ładowania.
WYBÓR TRYBU:
TRYB ODBIORNIKA - RX (kolor diody - niebieski):
- Ustaw suwak na pozycji RX. Wciśnij przycisk włącznika. Podłącz urządzenie do portu USB, a wtyk
micro-USB do gniazda ładowania. Następnie wepnij wtyki mini-jack 3,5 mm albo RCA do odbiornika
(np. głośniki), dioda powinna zacząć świecić na kolor niebieski.

AK276C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne:
Nadajnik i odbiornik Bluetooth do wieży Hi-Fi, telefonu, radia samochodowego i innych urządzeń
audio. Transmiter i odbiornik w jednym urządzeniu! Umożliwia transmisję i odbiór sygnału audio
poprzez Bluetooth! Bezprzewodowe słuchanie muzyki ze smartfona bądź innych urządzeń jeszcze
nigdy nie było takie proste! Nie musisz już dzielić funkcji transmitera z odbiornikiem i kupować
dwóch oddzielnych urządzeń! Nasz produkt spaja to wszystko w jedną, niezwykle wygodną całość!

- W trybie odbiornika istnieje możliwość równoległego wykorzystania portu mini-jack 3,5 mm oraz
RCA.
TRYB NADAJNIKA - TX (kolor diody – czerwony):
- Ustaw suwak na pozycji TX. Wciśnij przycisk włącznika. Podłącz urządzenie do portu USB, a wtyk
micro-USB do gniazda ładowania. Następnie wepnij wtyki mini-jack 3,5 mm albo RCA do nadajnika
(np. telewizor / wieża / smartfon), dioda powinna zacząć świecić na kolor czerwony.
- W trybie nadajnika urządzenie (KN319) należy wyszukać i sparować je z poziomu telefonu /
telewizora / innego urządzenia. Poprawność parowania zostanie zasygnalizowana mignięciem
czerwonej diody.

Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
To niewielkie urządzenie umożliwia jednoczesny przesył i odbiór sygnału dźwiękowego.
Funkcja nadajnika (TX) umożliwia przesył dźwięku ze wszystkich urządzeń audio z
wyjściem mini jack / RCA do słuchawek i głośników Bluetooth.
Funkcja odbiornika (RX) umożliwia odbiór dźwięku przez urządzenia audio z portem mini
jack (np. klasyczne słuchawki) od nadajników audio posiadających Bluetooth.
Przełączanie trybów działania przez podłączenie wtyku USB.
Pamięć ostatnio używanego trybu działania.
Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością przesyłanego dźwięku dzięki
funkcji redukcji szumów.
Nie wymaga dodatkowego oprogramowania, łatwo się paruje!
W zestawie kable mini-jack 3,5 mm oraz cinch RCA

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kompatybilność: Bluetooth 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Pasuje do wszystkich urządzeń z obsługą Bluetooth® (np. smartfonów, notebooków,
tabletów itp.)
Zasięg urządzenia: do 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie
bądź właściwości telefonu komórkowego).
Wyjścia OUT: 3,5 mm - minijack audio
Zasilanie: USB typu A
Funkcja redukcji szumów
Obsługa dźwięku stereo
Czas pracy: do około 6h
Diody sygnalizacyjne LED
Wymiary: 44 mm x 44 mm x 12 mm
Kolor: czarny

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!

