
 

 
 

 
 

 

 
Használati útmutató 

Bluetooth®zene vevő 
Rend. sz. 1217950 

 

Rendeltetésszerű használat 
A zene vevő audio jelek (beszéd vagy zene) vezeték nélküli átvitelére 
szolgál mobiltelefonokról, tabletekről, notebookokról és más készülékekről, 
amelyek egy megfelelő Bluetooth®-kapcsolattal rendelkeznek.  Az átviteli 
hatótáv 

• Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel,  mert 
halláskárosodást okozhat. 

• A termék működtetéséhez csak a mellékelt USB-s tápáram kábelt 
használja.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával 
kapcsolatban. 

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel 
vagy szakműhellyel végeztessen. 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyekre ebben a használati 
útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki 
ügyfélszolgálathoz vagy más szakemberhez. 

 

Kezelőszervek 

Elölnézet    Hátulnézet (sematikus) 
 

 
3 

max. 10 m szabad téren. 

Az audio jel a vevőn egy 3,5 mm-es jack aljról vehető le.  A feszültségellátás egy 
számítógép USB portjáról, vagy egy USB-s hálózati adapterről (nem 
szállítjuk vele) történhet.  

Az A2DP Bluetooth® protokollnak és az SB Codec-nek támogatásra van 
szüksége a zene átviteléhez. Bluetooth® egy olyan technológia, amelyet az 
adatok vezeték nélküli rövid távra való átvitelénél lehet alkalmazni.  
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A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. 
Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a 
fürdőszobában, vagy esőben - érintkezzen. 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átalakítani 
és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra 
használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés 
rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa 
el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak 
továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az 
összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 

 

A szállítás tartalma 

• Zene vevő 

• USB-s tápáram kábel (100 cm) 

• 3,5 mm-es jack kábel (174 cm) 

• 3,5 mm-es jack/RCA adapterkábel (10 cm) 

• Használati útmutató 

 

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a 
biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a 
használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű 
használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. 
Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a 
garancia is. 

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és 
háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert 
veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében. 

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen 
napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, 
nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja 
tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba 
vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a 
készüléknek 

- látható sérülései vannak, 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt 
tárolva, vagy 

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és 
biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

• Ne állítsa fel a zene vevőt hőforrások közelében.  
1. Csatlakoztassa az audio lejátszó készülékét (hangfal, erősítő, stb.) a 

mellékelt jack kábel alkalmazásával a zene vevő jack aljára (2).  Ha a 
csatlakozást egy RCA aljon keresztül kell megoldani, használja a 
mellékelt adaptert.  

2. Ügyeljen arra, hogy a termék felállításkor biztosan álljon a helyén.  

3. Kösse össze az USB kábel kisfeszültségű dugóját a zene vevő 
kisfeszültségű aljával (3).  

4. Kösse össze az USB kábel USB-A dugóját egy számítógép USB 
portjával. 

5. A zene vevő LED-je rendszeres időközben elkezd villogni.  Ez azt 
mutatja, hogy a vevő Bluetooth®-kapcsolatra képes készülékeket keres.  

a) A Bluetooth® kapcsolat létrehozása 

1. Aktiválja a Bluetooth® funkciót azon a készüléken, amellyel az  audio 

adatokat a zene vevőre át akarja vinni.  Ezt a funkciót például egy Android 
okostelefonnál a  ‚Verbindungen‘ (kapcsolatok) oszlopban találja. Az Apple 
iOS-ban a funkciót a  Bluetooth® beállítások alatt találja.  Nézzen utána  a 

részleteknek az érintett készülékek használati útmutatóiban.  

2. Adja be a Pin-kódot egy kapcsolathoz.  Alkalmazza 0000-t, ha 
szükséges.  Egyes készülékeknél nincs szükség a Pin kódra.  A zene 
vevő maximálisan 8 készüléket képes elmenteni.  

3. 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.  A Pairing (párosítás) 
eljárásnál villog a LED 

(1) egyszer másodpercenként. Amint egy kapcsolatot sikerült felépíteni, a 
LED tartósan világít.  

b) Lejátszás 

1. A készülékén egy audio fájlt játszhat le.  Az audio jel automatikusan 
átadódik a Bluetooth® zene vevőre.  A készüléktől függően lehetséges az 
átvitel átkapcsolása a Bluetooth® zene vevő és az Ön készüléke között, 
amellyel a fájlokat lejátssza. 

2. Ugyancsak lehetséges egy videó lejátszása.  A kép ekkor például  
az Ön tabletjén megjelenik, miközben a hangot a zene vevőhöz 
csatlakoztatott audio készülék játssza le.  

3. A lejátszás végrehajtása, valamint a hangerő szabályozása az Ön 
okostelefonján illetve tabletjén történik.  

c) A Bluetooth®-kapcsolat szétválasztása 

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

Bár több készülék lehet a zene vevővel a  Bluetooth® funkción 
keresztül kapcsolatban, de ezek közül csak egyet lehet az audio jel 
lejátszására használni.  Ha egy másik készüléket akar jelforrásként 
alkalmazni, az aktuális készüléket először deaktiválni kell.  
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Karbantartás  és tisztítás 

• A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne 
nyissa fel. 

• A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást. 

• Tisztításához használjon egy puha, antisztatikus és bolyhosodás mentes 
ruhát. A port a készülékről hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel, vagy 
porszívóval könnyen el lehet távolítani. 

• Ne használjon súroló vagy vegyi tisztítószereket. 

• Ne merítse a készüléket vízbe. 
 

Hibaelhárítás 
 

probléma Lehetséges ok Javaslat a megoldásra 

A  hangfal 
nem 
közvetít 
hangot.  

A Bluetooth®-funkció a 
mobil készüléken 
aktiválva van-e? 

Aktiválja a Bluetooth®-
funkciót a "Beállítások" 
menüpont alatt az 
okostelefonon/mobiltelefon
on.  Rendelkezésre áll-e a 

megfelelő Bluetooth®- 
változat A2DP-vel? 

Ellenőrizze a telepített 
Bluetooth® változatot. 

Adó és vevő egymástól 
való távolsága esetleg 
több, mint 10 méter? 

Helyezze az adót és 
vevőt megfelelő 
hatótávon belüli 
távolságra.  Rendelkezésre áll-e 

az audiojel forrás 
kimenő jele?  

Indítsa el egy audio fájl 
lejátszását.  

 

Megfelelőségi nyilatkozat  (DOC) 
A Conrad Electronic SE cég, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau, 
kijelenti, hogy a jelen termék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető 

követelményeinek és más lényeges előírásainak. 

A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen:  
www.conrad.com 

 

Eltávolítás 

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.  

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 

 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a 
környezete védelméhez. 

 

Műszaki adatok 

Üzemelési feszültség/-áram..................5 V/DC USB-ről, 100 mA 

Átviteli technika......................... Bluetooth®  3.0 A2DP 

Codec-kel.............................SBC 

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

Audio kimenet........................................3,5 mm jack alj  

Támogatott lejátszó készülékek ... .....................A készüléknek 

A2DP-t támogatni kell     Üzemelési feltételek........................0 

...+43 ºC, 5 – 90 % rel. légnedv. 

Tárolási feltételek....................................0 ... +60ºC, 5 – 95 % 

rel. nedv.                Méret (Szé x Ma x Mé) ....................64 x 

21 x 65 mm              Súly.............................................40 g 
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