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AUDIO ODBIORNIK BLUETOOTH ™ AUDIO ODBIORNIK BLUETOOTH™ 

 

 

4. UWAGI  EKSPLOATACYJNE 

• Nie ładować dłuŜej jak dwie godziny   grozi uszkodzeniem akumulatora  
• Przechowywać w  suchym i  wolnym od zanieczyszczeń miejscu  
• Czyścić suchą i delikatna szmatka  
• Unikać  ekstremalnych temperatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARANCJA. 

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej 
naprawy urządzenia, jeŜeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie naleŜy 
dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, 
paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontaŜu i montaŜu 
urządzenia ponosi uŜytkownik. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku 
nieprawidłowego uŜytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw. 
 

Dane techniczne: 

Napięcie zasilania USB 5v Temperatura pracy w oC -15 ÷ +75 
  Masa netto 0.1kg 

Ochrona środowiska 

Produkt ten nie moŜe być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. 
Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizacje. 
Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaŜy 
lub u przedstawicieli władz lokalnych.  
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Odbiornik bluetooth do radia samochodowego, miniwieŜy itp. - umoŜliwia bezprzewodowe słuchanie 
muzyki ze smartfona w Twoim urządzeniu audio. 

1.ZALETY STEROWNIKA: 

• To niewielkie urządzenie odbiera dane sygnał audio z urządzeń przenośnych i przekazuje go do 
tradycyjnego systemu stereo. Na ekranie telefonu iPhone, iPod touch, iPad lub innych urządzeń 
obsługujących technologię Bluetooth® moŜna wybrać utwory muzyczne, które dzięki 
odbiornikowi zostaną odtworzone na zestawie stereo. 

• Odbiornik Bluetooth podłącza się do dowolnego urządzenia z głośnikami i wejściem Line-in. 
Zamienia zwykle radio, miniwieŜę na głośnik Bluetooth, z którym moŜesz się połączyć dowolnym 
telefonem/ tabletem z funkcją Bluetooth. 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i duŜą głośnością przesyłanego dźwięku. 

2. ZALECENIA DOTYCZACE PODŁACZENIA I KONFIGURACJI 
 Podłączyć urządzenie za pomocą  kabla minijack   do wejścia LINE IN lub AUX ( wieŜa,  radio 
samochodowe  lub inne urządzenie posiadające takie wejście) 
 Włączyć  odbiornik dioda miga na przemiennie niebiesko – czerwono  włączyć bluetooth w 
telefonie i wyszukiwanie nowych urządzeń, jeśli urządzenie zostanie wyszukane wybierz i połącz . 
Jeśli wymagane jest hasło wpisz „0000” 
Jeśli połączenie zakończyło się sukcesem ikona w telefonie zmieni kształt i/lub kolor  a dioda w 
odbiorniku zacznie  migać na niebiesko, moŜliwe jest  odtwarzanie muzyki  
Ładowanie : 
 Ładowanie odbywa  się przy pomocy kabelka mini-usb  podłączonego do zewnętrznej 
ładowarki, komputera lub Power banku  
  Podczas ładowania świeci dioda czerwona  ładowanie nie powinno trwać dłuŜej jak dwie godziny  
 
3 .SPECYFIKACJA 

• Kompatybilność: Bluetooth 2.0 z EDR + A2DP 

• Zasięg urządzenia: 10 metrów 
      (dystans moŜe ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź właściwości telefonu). 

• Wyjście audio: 3,5mm minijack 

• Zasilanie: wbudowana bateria litowo-jonowa 250mAh 

• Napięcie ładowania: 5V 

• Wbudowane 2 diody sygnalizacyjne 

• Czas całkowitego ładowania baterii: 1-2godziny 

• Czas pracy: do 5 godzin 

• Wymiary: 6,0 cm x 3,6 cm x 1,5 cm 

• Kolor: czarny 
  

 


