
 

 

 

 

Használati útmutató 
 

Bluetooth adó 
repülőutakhoz 
Rend.sz.: 2254844 
 

Rendeltetésszerű használat 
A termék egy olyan Bluetooth adó, ami egy vagy két 3,5 
mm-es audio kimenethez csatlakoztatható és az 
audiojeleket vezeték nélkül fejhallgatóra vagy 
hangszóróra továbbítja Bluetoothon keresztül. 
 
A Bluetooth készülék használatakor vegye 
figyelembe az adott légitársaság előírásait. 
Ügyeljen arra, hogy a Bluetooth adó a 
kifutópályán, felszálláskor és leszálláskor ki 
legyen kapcsolva. 

 

 

a) Általános tudnivalók 
•  Ez a készülék nem játék. Tartsa távol 
gyermekektől és háziállatoktól. 
•  Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül 
heverni,   mert veszélyes játékszerré válhat 
kisgyerekek kezében. 

•  Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, 
közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas 
páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, 
gőzöktől és oldószerektől. 
•  Ne tegye ki a készüléket mechanikai 
igénybevételnek. 
•  Ha a termék már nem használható 
biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és 
akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét 
használatba vegye. A biztonságos használat akkor 
nem lehetséges, ha a termék:  
- látható sérülést szenvedett, 

Üzembe helyezés 
a) LED-es állapotjelző 

Szín 
Állapot leírás 

   

Kék bekapcsolva Csatlakoztatva 
   

Kék Lassan villog Nem csatlakozik 
   

Kék gyorsan villog Keresés 
   

piros bekapcsolva Töltés 
   

piros Kikapcsolva 

Teljes 

feltöltés   
   

b) Az akku töltése 
Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábel 
egyik végét a készüléke mikro USB (1) 
töltőbemenetéhez és a másik végét egy megfelelő 
USB-A tápellátáshoz. 
c) Kapcsolat létrehozása az 
adó és a fej-/fülhallgató között 

1. Helyezze egymás mellé az adót és a fej-
/fülhallgatót 

További információk   
• Annak köszönhetően, hogy a Bluetooth 

készülékekbe különböző Bluetooth chipek 
vannak beépítve, és sokféle 
kommunikációs protokollt használnak, a 
kapcsolat létrehozásához különböző 
időtartamokat igényelhetnek. 

• Ha az adó nem csatlakozik 5 percen belül egy 
készülékhez, automatikusan kikapcsol. 

• Az adó nem támogat többpontos kapcsolatot és ezért 
mindig csak egy fejhallgatóval/fülhallgatóval párosítható. 

• Az adó automatikusan csatlakozik az utoljára 
csatlakoztatott készülékhez, a következő esetek 
kivételével: 
- Ha a fejhallgató/fülhallgató másik 

készülékhez csatlakozik (pl. 
mobiltelefonhoz). 

- Kétszer megnyomta a többfunkciós gombot. 
- A készülék akkuja lemerült. 

Az érintkezést nedvességgel okvetlenül el kell 
kerülni.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a 
készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben a készüléket a fentiektől eltérő célra 
használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a 
szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet.  
Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a 
használati útmutatót. Ha a készüléket másnak 
továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. 
Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti 
törvényi követelményeknek. Az útmutatóban 
előforduló összes cégnév és készüléknév a 
mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog 
fenntartva. 

A szállítás tartalma 
• Bluetooth adó 
• USB töltőkábel 
• Használati útmutató 

A legújabb használati útmutatók: 
Töltse le a legújabb változatokat a következő web-
oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy 
szkennelje be az ott található QR-kódot.  Kövesse a 
web-oldal útmutatásait. 

 

A szimbólumok magyarázata 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a 
használati útmutató fontos tudnivalóira 
hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen 
olvassa el ezeket az információkat. 

A nyíl szimbólum különleges 
információkra és javaslatokra 

hívja fel a figyelmet 

Biztonsági tudnivalók 
Figyelmesen olvassa el és tartsa be a 
használati útmutatóban foglaltakat, 
különös tekintettel a biztonsági 
tudnivalókra! Ha a jelen használati 
útmutatóban 

a rendeltetésszerű használatra vonatkozó 
biztonsági tudnivalókat és információkat 
nem veszi figyelembe, nem vállalunk 
felelősséget az ebből adódó személyi 
vagy dologi károkért.  Ezen felül érvényét 
veszíti a szavatosság/garancia is. 
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- már nem működik rendeltetésszerűen, 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen 
körülmények között tárolták, vagy 
-  a szállítás során jelentős igénybevételnek volt 
kitéve. 

•  Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. 
A készülék rázkódás, ütés vagy akár kisebb 
magasságból történő leesés következtében is 
károsodhat. 

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

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

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

 

b) LiPo-akkumulátor 
• Az akku fixen be van építve a készülékbe, ezért 

nem cserélhető. 
• Ne tegye ki sérülésnek az akkumulátort. Az 

akkumulátorház sérülése tűz- és 
robbanásveszélyt okoz! A LiPo-akkumulátor 
külső köpenye jelentősen különbözik a 
hagyományos elemek/akkuk (pl. vagyis a külső 
borítás nem egy vékony fémlemezből, hanem 
csak egy igen érzékeny műanyag fóliából áll. 

• Az akkumulátor kivezetéseit/csatlakozóit nem 
szabad rövidre zárni. Ne dobja tűzbe az 
akkumulátort, ill. a készüléket. Tűz- és 
robbanásveszély fenyeget! 

• Akkor is rendszeresen töltse fel az akkumulátort, 
amikor nem használja a készüléket. Az 
alkalmazott akkumulátortechnikának 
köszönhetően nem szükséges az akkumulátor 
előzetes kisütése.  

• Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a 
készülék akkumulátorát. 

• Töltés közben tegye a készüléket hőálló 
felületre.  Töltés közben egy kis felmelegedés 
normális dolog. 
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2.  Állítsa a fejhallgatót/fülhallgatót  csatlakoztatás 
üzemmódba. Ezen folyamat elvégzéséről az 
információkat az adott fejhallgató/fülhallgató 
használati útmutatójában találja. 

•   Válassza le az összes csatlakoztatott készüléket 
az adóról. 

•   Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt 
vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház 
sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek. 

3.  Ezután tartsa lenyomva az adón található 
többfunkciós gombot (2), hogy a keresési folyamatot 
elindítsa. 

•   A készülékház tisztításához használjon száraz, 
szálmentes ruhát. 

Ha az adó már egy másik fejhallgatóhoz ill. 
fülhallgatóhoz csatlakozik, nyomja meg kétszer a 
többfunkciós gombot a kapcsolat 
megszakításához.  Az adó erre automatikusan 
elindítja a keresési folyamatot. 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-
92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 

2014/53/EU irányelvnek. 
    

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövege a következő internetcímen áll 
rendelkezésre: 
www.conrad.com/downloads 

   

Ha nem sikerül a csatlakoztatás vagy túl 
sok időt vesz igénybe, az adó kikapcsol, 
majd újra bekapcsol. Tartsa lenyomva 
végül a többfunkciós gombot 3 
másodpercig. 

    

       
       

       
       

       
       
       

      

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

      

       

d) 3,5 mm-es jack dugó 
          

          

• 

Az audio kimenet típusától függően használja a 
két részes (4)  vagy az egy részes  (5) jack 
dugót. 

    

     

 Eltávolítás         
     Az elhasznált elektronikus készülékek 

nyersanyagnak tekintendők, nem valók a 
háztartási szemétbe.  
Az elhasznált készüléket az érvényes 
törvényi szabályozásnak megfelelően 
kell eltávolítani. 

• 

A dugasz kinyitásakor ne alkalmazzon erőszakot. 
Vegye figyelembe, hogy a kialakításból adódóan 
az egyrészes audio kimenetnél csak a sztereó 
jack dugó dugaszolható: 

    

     

     

• 
    

    
     

     
     

     

     

Ezzel eleget tesz törvényi 
kötelezettségének, és hozzájárul a 
környezet védelméhez! 

                       

                       

                   

                       

                            
                                

                            

Műszaki adatok                        

Bemenőfeszültség/-áram  5 V=, 500 mA         

Akku................................  3,7 V, 600 mAh, LiPo         

Töltési 
időtartam................................  kb. 2 óra              

Akku 
üzemidő.................................  kb. 5 óra              

Készenléti idő (Standby)........  kb. 200 óra              

Jack dugó..............................  3,5 mm               

Hang......................................  Sztereó               

Bluetooth.................................  4.2 verzió              

                Profilok: A2DP, AVRCP         

                Érintésvédelmi osztály: II         

Moduláció.................................
...........  GFSK               

RMS audio kimenet........  11 mW               

Érzékenység...........................  -85 dB               

frekvenciatartomány................  20Hz – 20 kHz         

Frekvenciatartomány..............  2,402 – 2,480 GHz         

Adóteljesítmény......................  max. 2 dBm              

Adó hatótávolsága .................  10 m               

Üzemeltetési feltételek............  

0ºC ... +40ºC, 10 – 80 % rel. páratartalom (nem 
kondenzálódó)       

Tárolási feltételek...................  

-10ºC ... +40ºC, 30 – 85 % rel. páratartalom (nem 
kondenzálódó)      

Kábel.....................................  Hossz: 98 cm              

                Típus: mikro-USB és USB-A dugó        

Méret  (Sz x Ma x Mé)...........  46,5 x 45 x 14 mm         

Súly.................................  23,9 g               

 
Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  Minden jog fenntartva, a 
fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus 
adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. 

1 Mikro USB töltőbemenet 3 3,5 mm-es jackdugó 
2 Többfunkciós gomb/ 4 két 3,5-mm-es dugó 

 LED-es állapotkijelző 5 egy 3,5-mm-es dugó 

 

Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. 
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