
 

 

 

 

 használati útmutató 
 

Bluetooth zene vevő 
 

Rend. sz. 1094558 
 

Rendeltetésszerű használat 
 

A készülék arra szolgál, hogy audio adatokat vezeték nélkül Bluetooth-on keresztül fogadjon.  
A hangjel kiadása vagy a 3,5 mm-es jack kimeneten, vagy az optikai SPDIF csatlakozón 
keresztül történik.  
 

Az átvitelhez majdnem minden készülék használható, amely min. Bluetooth 3.0 támogatást 
kap és audioadatokat, sőt, videókat is le tud játszani.  
 

Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, mert sok fontos információt tartalmaz a 
felállításra, használatra és kezelésre vonatkozóan. Ügyeljen az összes biztonsági előírásra! 
 

A szállítás tartalma 
 

• Zene vevő 
 

• Dugasztápegység   

• Audiokábel 2x 3,5 mm-es jack dugóval 
 

• Adapterkábel 3,5 mm-es jack aljzattal 2 db RCA dugón.  
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók 
 

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy 
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 
 

Biztonsági tudnivalók 
 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén 

érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem 

vállalunk felelősséget. 
  

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 

hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen 

esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia. 
 

Tisztelt vásárlónk!  
 

A következő biztonsági előírások és a veszélyekre való figyelmeztetések nemcsak 
az Ön egészségét, hanem a készülék védelmét is szolgálják.  Olvassa el 
figyelmesen a következő pontokat: 

 

• A dugaszadapter kivitele szerint a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. 
 

• A dugaszadaptert tápláló konnektornak a készülék közelében, és könnyen 
hozzáférhető helyen kell lennie.  

• A készülék és a dugasztápegység csak száraz, zárt beltéren használható. Ne 
tegye ki ezeket a termékrészeket közvetlen napsugárzásnak, hőségnek, 
hidegnek, nedvességnek vagy nyirkosságnak, mert különben károsodhatnak.  

 

A dugasztápegységnél fennáll az életveszélyes áramütés kockázata! 
• A készülék nem játék. A hálózati feszültségről működő készülékek nem valók 

gyerek kezébe. Helyezze el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhessék el. 
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való 

leejtés következtében is megsérülhet. 

• A hálózati tápegységet ne a kábelénél fogva húzza ki a dugaszaljból. 
 

• Ha a hálózati tápegységen sérülést észlel, ne fogja meg, mert életveszélyes 
áramütés érheti! 
Először válassza le a hálózatról azt a dugaszaljat, amelybe a dugasztápegység 
csatlakozik (pl. a hozzá tartozó kismegszakító lekapcsolásával, ill. a biztosíték 
kicsavarásával, végül az áramvédő kapcsoló kikapcsolásával). Csak ezután 
húzza ki a dugaszadaptert a konnektorból, majd vigye a készüléket egy 
szakműhelybe.  

 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert a gyerekek számára 

veszélyes játékszerré válhat. 

Csatlakoztatás és üzembe helyezés 
 

• Mielőtt elkezdené a használatot, csomagolja ki a terméket és a tartozékait. 
 

• Csatlakoztassa legelőször az audio készülékét a zene-felvevőhöz.  
 

Használja ehhez a 3,5 mm-es jack kimenetet, hogy pl. a sztereo berendezését vagy 
számítógépes analóg hangszórót a termékhez csatlakoztasson.  Itt közvetlenül egy 3,5 mm-
es jack dugóval rendelkező fejhallgatót is csatlakoztathat a készülékhez.  
Ha az Ön készüléke, amelyen a felvevőt működtetni kívánja, egy optkai Toslink bemenettel 
rendelkezik, ajánljuk, hogy ezt használja.  Itt az audio jel digitálisan lesz átvíve. Esetleg szükséges 
az SPDIF bemenetet az otthoni készülékén először aktiválja.  Vegye ehhez figyelembe a vevő 
használati útmutatóját. 

 

• Most csatlakoztassa a dugós hálózati adaptert az áramcsatlakozóhoz, és dugja azt be egy 
konnektorba.  Amint a készülék beindul, a kék LED villog 5 másodpercenként egyszer, és 
ezzel készen áll a csatoláshoz.. 

 

A Bluetooth-kapcsolat létrehozása 
 

• Aktiválja most Bluetooth-t a készüléken, amellyel az audioadatokat a zenei vevőre át akarja vinni.  
Ezt a funkciót például egy Android okostelefonnál a  ‚Verbindungen‘ (kapcsolatok) oszlopban 
találja. Az Apple iOS-nál a funkciót a beállítások alatt a  

 

Bluetooth oszlopban fogja megtalálni.  
 

• Amint a készülék „Music Receiver“-ként (zene vevő) lesz kijelezve, kattintson rá, hogy pl. 
az okostelefonját a zene vevővel összekapcsolja.  Ha másik készülék még nincs 
kapcsolatban a zene vevővel, ez automatikusan kiválasztódik az audio lejátszáshoz.  Amint 
egy kapcsolat fennáll, a kék LED tartósan világít.  

 

Figyelem. Bár részben több készülék is csatolható Bluetooth-on keresztül a 
felvevőhöz, de csak egy csatolható az audio lejátszás számára.  Ha egy további 
készüléket akar használni, az elsőt először deaktiválnia kell. 

 
 

Lejátszás 
 

• Most egy tetszőleges audio fájlt lejátszhat a készülékén.  A hangot automatikusan a 
Bluetooth Receiver adja ki.  A készüléktől függően lehetséges az átvitel átkapcsolása a 
Bluetooth® zene vevő és az Ön készüléke között, amellyel a fájlokat lejátssza. 

 

• Természetesen lehetséges egy videó lejátszása is.  A kép közben pl. az Ön tabletjén jelenik 
meg, és a hang a felvevőn ill. az arra csatlakoztatott készüléken válik hallhatóvá.  

• A lejátszás végrehajtása, valamint a hangerő szabályozása az Ön okostelefonján illetve 

tabletjén történik.  
 

A Bluetooth-kapcsolat felbontása 
 

• Készülékének a zene vevőtől való leválasztására navigáljon ismét a Bluetooth® 
beállításokhoz és fejezze be a csatlakoztatást.  Alternatív módon egyszerűen 
kikapcsolhatja a  Bluetooth® funkciót.  

 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
 

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a 

jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.  
 

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll 

rendelkezésre:  www.conrad.com/downloads 
  

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a 
készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi 
nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.  

 

Karbantartás  és tisztítás 
 

A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást.  Karbantartást, javítást csak 
szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztessen. A készülék belsejében nincsenek Ön által 
karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel. 
 

A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha ruhával letörölni. 
 

A port a készülékről  hosszúszőrű, puha és tiszta  ecsettel, vagy porszívóval  könnyen el lehet 

távolítani. 
 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai 
oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül 
befolyásolhatják. 

 
 

Eltávolítás 
 

Az elektronikus és elektromos készülékeket nem szabad a háztartási szemétbe 

tenni.  
 

A használhatatlanná vált készüléket az érvényben lévő törvényi előírások szerint 

távolítsa el. 
 



Műszaki adatok:  
 

a) Zene felvevő 
 

Tápellátás.................................. külső hálózati adapterrel 
 

Üzemi feszültség.......................... 5 V/DC 
 

Átviteli technika ..................... Bluetooth 3.0+EDR 
 

Frekvencia tartományok......................... 2,402 – 2,480 GHz 
 

Adóteljesítmény..................................... -6 dBm - +4 dBm 
 

Hatótáv.......................................... max. 10 m 
 

Támogatott szabványok /Codec-ek ...... A2DP Bluetooth Profil, aptX® Codec, SBC Codec 
 

Kimenetek 3,5 mm-es jack aljzat, SPDIF (digitális, optikai) 
 

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 76 x 20 x 70 mm 
 

Súly................................................. 55 g 
 

Hőmérséklet működés közben.................. 0 °C ... +43 °C 
 

Légnedvesség működés közben ..............0% ... 30% relatív légnedvesség 
 

Hőmérséklet tárolásnál.............. 0°C...+6°C 
 

Légnedvesség tároláskor...................... 0% ... 30% relatív páratartalom 
 

b) Dugasztápegység 
 

Üzemi feszültség 100 - 240 V/AC, 50 - 60 Hz, 150 mA 
 

Kimenet.................................. 5 V/DC,  600 mA 
 

Kimeneti dugó........................... 5,5 x 2,5 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  
 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia,  mikrofilm, vagy 

elektronikus   

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.  

Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás 

idején.  
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