
Az első Bluetooth® vevő bejelentkeztetése 
• Vegye az első Bluetooth® vevőt (pl.egy megfelelő fejhallgatót vagy audio vevőt) a 
kezébe és aktiválja rajta a pairing (párosítás) üzemmódot. Ehhez vegye figyelembe az 
Ön által használt készülék használati útmutatóját. 

• Az audio transzmitter ekkor automatikusan kapcsolódik a Bluetooth® vevővel. A LED 
(1) most már folyamatosan világít. 
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Rendeltetésszerű használat 
A termék audio transzmitter céljára szolgál. Egy audio jelet (vonalbemenet szintűt) 
fogad és rádiójeles úton továbbítja max. két Bluetooth® fejhallgatóra vagy más 
Bluetooth® audio vevőre. A tápáramellátás USB-n keresztül történik. 

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb 
információit.  A fentiektől eltérő használat károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzár, 
tűz, áramütés stb. veszélyét idézheti elő. 

A termék megfelel a nemzeti és  európai  törvényi előírások követelményeinek.  Az 
összes előforduló cégnév és termék megnevezés az adott tulajdonos védjegye. Minden 
jog fenntartva.  

 

A szállítás tartalma 
• Audio transzmitter 

• Csatlakozókábel (3,5 mm-es sztereo jack dugóról 3,5 mm-es sztereo jack dugóra) 

• Használati útmutató 
 

A szimbólumok magyarázata 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a termék ápolása, használata vagy kezelése 
közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet. 

 

A  „nyíl“-szimbólum speciális tippekre és kezelési tanácsokra utal.  
 

Biztonsági tudnivalók 
A jelen használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül 
hagyásából származó károk esetén megszűnik a 
szavatosság/garancia! A következményi károkért nem vállalunk 
felelősséget! 

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen 
kívül hagyásából eredő anyagi károkért vagy személyi sérülésekért 
nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a 
szavatosság/garancia.  

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket 
önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. 

• A  készülék nem játékszer,  gyerekek kezébe nem való! 

• A készüléket kizárólag száraz belső helyiségekben szabad alkalmazni, és 
nem érheti nedvesség vagy víz. 

• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, erős rezgések 
behatásának, vagy erős mechanikai igénybevételnek. 

• A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek  gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhatnak.  

• Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem kapott 
választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.  

 

Kezelőszervek  
1 LED 

2 „PAIRING“ gomb 

3 Audio bemenet, 3,5 mm-es sztereo jackhüvely 

4 USB dugó a tápellátáshoz 
 
 
 
 

Használatba vétel 

A második Bluetooth® vevő bejelentkeztetése 
• Vegye a második Bluetooth® vevőt (pl.egy megfelelő fejhallgatót vagy audio vevőt) a 
kezébe és aktiválja rajta a pairing (párosítás) üzemmódot. Ehhez vegye figyelembe az 
Ön által használt készülék használati útmutatóját. 

• Nyomja meg az audio transzmitter „PAIRING“ (2) gombját egy másodpercig, ekkor 
villogni kezd a LED (1). Az audio transzmitter ekkor megkísérli a csatlakozást a 
második Bluetooth® vevőhöz. 

Ezen idő alatt az első Bluetooth® vevő elnémul. 

• Ha a pairing (párosítás) megtörtént, a LED (1) ismét tartóssan világít. 
 

Reset (visszaállítás) 
Az audio transzmitter egyszerre max. két Bluetooth® vevőhöz csatlakozhat, 
pl. két Bluetooth® fejhallgatóhoz. A csatlakozási adatok tárolódnak az audio 
transzmitterben (Pairing). 

Ha egy új/másik készüléket szeretne az audio transzmitterre bejelentkeztetni, először el 
kell végeznie egy visszaállítást (resetet); ekkor a két elmentett/bejelentkeztetett 
készülék és kapcsolat törlődik. 

Tartsa ehhez lenyomva a „PAIRING“ (2) gombot 5 másodpercig, amíg a LED (1) villogni 
kezd. Ezután ismét egy vagy két Bluetooth® vevőt jelentkeztethet be az audio 
transzmitterre a fent leírtak szerint. 

 

Segítség a zavarmentesítéshez 
• Vizsgálja meg az audio transzmitter tápellátását. 

• Vizsgálja meg, hogy az audio transzmitter audio bemenete pl. egy televízió helyes 
audio kimenetéhez csatlakozik-e. 

• Ellenőrizze, hogy a lejátszó készülék be van-e kapcsolva és megfelelő audio jel van-e 
a használt audio csatlakozón. Néhány televízió fejhallgató kimenet saját 
hangerőszabályozóval rendelkezik. 

• Vizsgálja meg a hangerő beállítást  a lejátszó készüléken (pl. fejhallgatón). 

• Csökkentse a távolságot az audio transzmitter és a vevő (pl.fejhallgató) között. 

• Ugyanazon a frekvencián található készülékek (2,4 GHz, pl. WLAN) befolyásolhatják a 
működést és a hatótávolságot is. 

• Végezzen el egy visszaállítást és jelentkeztesse be ismét a  Bluetooth® vevő(ke)t. 

Karbantartás és tisztítás 
• A készülék nem igényel karbantartást, ezért ne szerelje szét. 

• A készülék külsejét csak egy tiszta, puha, száraz kendővel tisztítsa. 

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert 
azok megtámadhatják a készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással 
lehetnek a működésre. 

Eltávolítás 
A készülék nem való a háztartási hulladék közé. 

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően 
kell eltávolítani. 

 
Megfelelőségi nyilatkozat  (DOC) 
A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau, ezennel kijelenti, 
hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek és 
egyéb lényeges előírásainak. 

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

 

Műszaki  adatok 
Tápellátás............................................ 5 V/DC (USB-n keresztül), max. 500 mA 

Bemenet ...................................................... 3,5  mm-es sztereo jack 

alj, vonalszintű Bluetooth® profil......................................  A2DP 

Készülékek száma............................................. max. 2 (pl.fejhallgató, audio vevő vagy 
hangfal 

Bluetooth®-szal)  

Adófrekvencia ......................................... 2,4 GHz 

Hatótávolság ................................................ max. 10 m (függ a helyi adottságoktól) 

• Csatlakoztassa az audio transzmitter audio bemenetét (3) a vele szállított csatlakozó- Kompatibilitás 
........................................... aptX® 

(Normál/alacsony látencia idővel rendelkező 

kábellel a lejátszó készüléke audio kimenetéhez (fejhallgató csatlakozó vagy pl. egy 
televízió vonalszintű kimenete). 

Vege figyelembe a lejátszó készülék használati útmutatóját. 

Soha ne használjon magas szintű kimenetet (pl.egy hangfal csatlakozót), 
mert tönkremehet az audio transzmitter. 

• Csatlakoztassa az USB dugót (4) pl. egy televízió USB csatlakozójához. 

Az USB csatlakozónak képesnek kell lennie 500 mA áramerősséget szállítani. 
Ezér ne csatlakoztassa az audio transzmittert saját tápellátással nem 
rendelkező USB hubhoz. 

Ha kétségei vannak, használhat egy olyan USB tápkimenettel rendelkező 
hálózati adaptert (nem szállítjuk vele), amely legalább 500 mA áramot szállít. 

kodekek támogatása), SBC kodek 

Környezeti feltételek................................. Hőmérséklet: 0°C ... +50 °C, légnedvesség: 
5% ... 90% relatív, nem kondenzálódó 

Méret................................................ 59 x 30 x 14 mm (H x Sz x Ma) 

Súly....................................................... 28 g 
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Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str.  1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm,  vagy az elektronikus 
adatfeldolgozásban való regisztrálás kizárólagosan a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő.  Utánnyomás, kivonat formájában is, 
tilos.  Az útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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