
USB ADAPTER BLUETOOTH 5.0
MODEL: AK325A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Bezprzewodowy dongle / adapter USB wyposażony w moduł Bluetooth 
5.0. Niezwykle praktyczna karta USB która doposaży Twój komputer w 
funkcję transmisji danych poprzez Bluetooth. Kompatybilny z Windows 7 
w górę oraz portami USB ze standardem od 2.0 w górę.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Rozbudowuje komputery stacjonarne o możliwość transmisji danych 

Bluetooth. 
• Umożliwia podłączenie bezprzewodowych akcesoriów takich jak mysz, 

klawiatura czy głośniki. 
• Standard: Bluetooth 5.0 
• Złącze: USB 2.0 (typu A) 
• Chipset: CSR 8510 
• Prędkość transferu: do 24 Mb/s 
• Częstotliwość: 2.4 GHz 
• Zasięg: do 20 m 
• Wbudowana antena wewnętrzna 
• Dwukierunkowa transmisja Bluetooth! 
• Wymiary: 6 mm x 16 mm x 22 mm 
• Kolor: jak na zdjęciu 

2. Instalacja i obsługa

• Zamontuj urządzenie w wolnym porcie USB komputera.
• W  przypadku systemów nowszych niż Windows 7 (np. 8.1 oraz 10) urządzenie powinno samo

zainstalować sterowniki bez konieczności szukania sterowników (wyświetli się dymek z informacją
o poszukiwaniu i instalowaniu sterowników modułu Bluetooth)

• Po poprawnym zainstalowaniu kliknij ikonkę Bluetooth po prawej stronie paska zadań Windows
(bądź wybierz ją z rozwijanego menu kontekstowego).

• Po kliknięciu w ikonę możesz wybrać opcję dodania nowego urządzenia Bluetooth, pokazania
aktywnych urządzeń Bluetooth, wysłania i odbioru pliku oraz zmiany ustawień.

• Aby połączyć się z telefonem bądź innym urządzeniem Bluetooth wybierz „Dodaj urzędzenie” i
wybierz z listy urządzenie z którym chcesz się połączyć. Następnie wprowadź wygenerowany kod i
podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera oraz urządzenia.

• Aby  wysłać  plik  z  komputera,  kliknij  „Wyślij  plik”  i  wybierz  wcześniej  sparowane  urządzenie.
Zaznacz lub odznacz opcję uwierzytelniania (podanie kodu weryfikacyjnego). Następnie wybierz
plik który chcesz przesłać.

• Aby  odebrać  plik  z  zewnętrznego  urządzenia  Bluetooth,  zatwierdź  przychodzący  plik  po
pojawieniu  się  dymka  nad  paskiem  zadań.  Jeżeli  trzeba  podaj  hasło/kod  weryfikacyjny
wygenerowany przez urządzenie.

• Sparuj  się  i  połącz  z  dowolnym  urządzeniem  Bluetooth  (np.  telefon  i  głośniki)  zgodnie  z
instrukcjami na ekranie oraz zgodnie z instrukcją podłączanego sprzętu.

4. 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.
• Uważaj aby zamontować urządzenie w odpowiednie miejsce.
• Te urządzenie wyposażone jest w nadajnik/odbiornik sygnału Bluetooth – należy wyłączyć

je przed wejściem na pokład samolotu!
• Nie używać urządzenia w strefach oznaczonych jako "zakaz używania urządzeń korzystających z

łączności bezprzewodowej" lub podobnych.


