
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Bluetooth zene vevő 
 

Rend. sz. 2142906 
 

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 hatótávolság max. 20 méter szabad téren.   
Az audio jel a vevőn egy 3,5 mm-es jack aljról vehető le.  A tápáramellátás az együttszállított  
5-V/DC-s hálózati adapteren keresztül történik.   
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.   
A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el 
kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló 
helyeken.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Ezen kívül a szakszerűtlen 
kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a 
használati útmutatót, és őrizze azt meg  későbbi betekintés céljára.  Harmadik személynek 
csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.   
A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.  A benne szereplő 
cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei.  Minden jog fenntartva. 

A szállítás tartalma 
 

• Zene vevő 
 

• Mikro USB hálózati adapter 
 

• 3,5-mm-es audio jack kábel (185 cm)   

• 3,5-mm-es RCA kábel csatlakozóval (17 cm) 
 

• Használati útmutató 
 

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

A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt villámjel szimbóluma az egészségre káros veszélyekre utal, 

pl. áramütés lehetőségére. 
  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig 

figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
 

A nyílszimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a 
figyelmet. 

 

Biztonsági tudnivalók 
 

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) Általános tudnivalók  

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

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek 
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

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

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a 
használatból, és védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat már 
nem garantálható, ha a készüléknek 

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, 
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.  
 

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

• A készülék áramellátásához kizárólag a vele szállított hálózati adaptert 
használja.  

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

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy 
szakműhellyel végeztesse.  

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

  

b) Hálózati adapter  

• A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati tápegységet szabad 

alkalmazni. 
 

• A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos 
hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati 
tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a rajta  feltüntetett feszültség azonos-e a helyi 
hálózat feszültségével. 

 

• A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni. 
 

• A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, hanem 
fogja meg magán a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a kihúzáshoz. 

• A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg, vagy 
éles peremek ne sértsék meg. 

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson 
el bennük. Sérülésveszély áll fenn. 

• Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a 
konnektorból.  

Kezelőszervek 
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Üzembe helyezés 
 
1. Csatlakoztassa először is az audio lejátszó készülékét (hangszóró, erősítő stb.) a mellékelt 

kábelen keresztül a zene vevőn lévő  AUDIO OUT-csatlakozóhoz (2). Ha a csatlakozás 
RCA csatlakozóaljzatokon keresztül történik, csatlakoztassa előtt az ugyancsak a 
csomagban lévő RCA adaptert. 

 

2. Bizonyosodjon meg róla még egyszer, hogy a termék biztos helyen áll.  
 

3. Csatlakoztassa a hálózati kábel egy végét a  DC 5V-bemenethez (3) és a másik végét 
egy megfelelő dugaljhoz.  

4. A LED (1) a zene vevőn ekkor minden 5. másodpercben felvillan.  Ez mutatja, hogy a vevő 

megfelelő Bluetooth készülékeket keres a közelben. 

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.  

 

4. A LED (1) a zene vevőn ekkor minden 5. másodpercben felvillan.  Ez mutatja, hogy a vevő 

megfelelő Bluetooth készülékeket keres a közelben. 



 

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 közben pl. az Ön tabletjén jelenik meg, 
miközben a hang a zene vevőhoz csatlakoztatott audio készüléken játszódik le.  

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

tabletjén történik.  
 

c) A Bluetooth®-kapcsolat szétválasztása 
 

• 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.  

 

Karbantartás  és tisztítás 
 

• A termék belsejében nincs semmiféle karbantartandó alkatrész.   

Ezért sose 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 

Nincs hang A Bluetooth-funkció a  Aktiválja a  Bluetooth- 

. mobilkészüléken aktiválva van? funkciót a beállításokban az 

hangszóróban   

okostelefonban/mobilkészülékéb

en 

 A helyes Bluetooth változat Vizsgálja át a telepített  

  A2DP-vel rendelkezésre áll? Bluetooth változatot. 

 Az adó és a vevő Hozza az adót és 

 nincs 20 méternél távolabb vevőt egymástól kellő távolságra. 

 egymástól?  

 Az audiojel  kimeneti jele Indítsa el a lejátszását  

 rendelkezésre áll? egy audio fájlnak.  
 

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.  

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és 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  
a) Általános tudnivalók 
Üzemi feszültség/-áram .........................5 V/DC,  600 mA 

Átviteli frekvencia......................................2402-2480 MHz 

Maximális átviteli teljesítmény............7 dBm 

Átviteli technika.........................Bluetooth 5.0 mit A2DP 

Codecs..................................................SBC 

Hatótávolság ........................max. 20 m 

Audio kimenet3,5 mm-es jack alj 

Támogatott lejátszó készülékek....................A készüléknek  A2DP-t kell támogatni. 

Üzemi feltételek................................0 ...+43 ºC, 5 – 90 % rel. légnedv. 

Tárolási feltételek.......................................0 ...+60 ºC, 5 – 90 % rel. légnedv. 

Méret:........  kb. 315 x 63 x 36 mm (H x Sz x Mé) 

Súly ...............................................................33 g 

b) Hálózati adapter 
Bemeneti feszültség/-áram.....................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 150 mA 

Kimeneti feszültség/-áram...................5 V/DC,  600 mA 

Kábelhossz...................................182 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy 

elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában 

is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   
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