
 
Manual de utilizare Receptor Bluetooth Audio Receiver Mini Adaptor BT Jack 3.5 mm Stereo Hands 

Free Auto 

 
Receptorul audio (hands-free) este conceput astfel incat sa redea muzica de pe telefoanele mobile sau transmitatoare cu tehnologie 

Bluetooth. Dispozitivul poate fi folosit cu aproape orice receiver audio cu mufa de intrare audio, incluzand si dispozitivele pentru 

automobile. Puteti asculta muzica de pe smartphone sau MP3 Player chiar pe sistemul audio de acasa sau din masina. Va puteti 

bucura de muzica in masina si puteti efectua apeluri. Produsul are incorporat un microfon pentru stabilizarea ecoului. Puteti trece 

de la muzica la apeluri doar actionand un singur buton. 

 
Date Tehnice: 
 

 Bluetooth 3.0+EDR


 Hands-free Bluetooth


 Profil stereo audio Bluetooth: A2DP


 Frecventa: 2.4 GHz


 Iesire stereo audio de 3.5 mm


 Mod Stand By pentru economisirea energiei


 Durata de operare: pana la 8 ore

Continutul pachetului: 
 

 Receptor audio


 Cablu USB


 Manual de utilizare

Incarcare: 


 Conectati cablul USB cu intrarea mini-USB a receptorului audio Bluetooth


 Conectati celalalt capat al cablului la intrarea USB a computerului, laptopului, sau a converterului de putere USB. In 

timpul incarcarii, ledul dispozitivului va ramane aprins.


 Atunci cand dispozitivul este incarcat complet, ledul se va stinge. Incarcarea completa asigura pana la 8 ore de
 

functionare. 
 
Daca este pentru prima data cand utilizati dispozitivul, mai intai realizati imperecherea: 
 

 Pentru a intra in modul de imperechere, apasati lung tasta On/Off timp de 5 secunde pana cand ambele leduri – rosu 

si albasru- incep sa licareasca.


 Cautati dispozitivul in lista telefonului mobil sau a dispozitivului compatibil. Apasati si mentineti un buton pentru a 

porni si va incepe automat cautarea pentru un dispozitiv compatibil. Niciun cod nu este necesar daca il conectati cu un 

dispozitiv iOS sau Android, iar ledul de sub buton va indica realizarea conexiunii si statusul incarcarii.


 Acum ar trebui ca dispozitivele sa se recunoasca reciproc si sa se conecteze. Ledul modulatorului va licari usor albastru 

daca imperecherea s-a realizat cu succes.


 Pentru ca imperecherea sa fie completa, unele dispozitive solicita un cod. In acest caz, tastati ”0000”.


 Din momentul in care dispozitivele s-au imperecheat cu succes, ele pot fi oprite. Pentru a le reconecta, doar porniti-le;
 

nu este necesar sa se realizeze din nou imperecherea. 
 
Nota: 
 

 Daca doriti sa conectati modulatorul cu un altul, va trebui sa reporniti procesul de imperechere cu noul 

dispozitiv incepand de la primul pas.


 Dupa ce s-a realizat imperecherea cu noul dispozitiv, vechiul dispozitiv nu va mai fi imperecheat cu modulatorul. 

Il puteti conecta doar cu un dispozitiv, nu cu doua simultan.



Daca ati realizat deja imperecherea: 
 

 Pornire: Apasati tasta On/Off timp de 3 secunde pana cand ledul de lumina albastra incepe sa licareasca.


 Oprire: Apasati tasta On/Off si mentineti timp de 5 secunde, pana cand ledul de culoare rosie se va aprinde si stinge.

Nota: 

Consultati manualul de utilizare al modulatorului sau telefonului mobil pentru a afla cum sa porniti sau opriti functia Bluetooth. 

Redarea muzicii 

 Folositi cablurile audio si adaptoarele pentru a conecta transmitatorul cu intrarea auxiliara a sistemului stereo al masinii sau 

locuintei.

 Asigurati-va ca dispozitivul (mini-jack, telefon mobil sau sursa compatibila) este pornit si imperecheat cu modulatorul si 

asigurati-va ca dispozitivele se afla la o distanta de cel mult 10 metri.

 Ledul albastru al modulatorului va licari usor pentru a indica o conexiune.

 Apasati tasta “Play”, apoi muzica va fi transmisa prin wireless catre receptorul audio.
 
Nota: 
 
Daca nu puteti auzi muzica: 
 
 Asigurati-va ca sistemul dumneavoastra stereo este conectat cu receptorul audio Bluetooth.
 
 Verificati si asigurati-va ca volumul nu este redus sau setat pe modul silentios.

Hands-free: 

 Atunci cand telefonul utilizeaza implicit microfon Bluetooth, acesta va avea automat acces la difuzor prin intermediul 

microfonului.

 Apeluri telefonice: apasati o singura tasta pentru a primi apeluri vocale.

 Dupa incheierea convorbirii, telefonul va reveni automat in statusul initial.

 La un minult dupa deconectare, dispozitivul Bluetooth se va inchide.

 

Indicatori vizuali: 
 
1.Imperecherea sau stabilirea unei conexiuni: Ledul rosu si cel albastru vor licari in mod simultan 

2.Conectat si pus in functiune: Ledul albastru va licari o data la 3 secunde 
 
3.Incarcare: Ledul rosu va fi aprins 
 
4.Incarcare si conectare: Ledul rosu solid va licari lent 

 

Depanare: 

 

Conexiunea intre receptorul audio si transmitator este stabilita odata ce procesul de imperechere este complet. Conexiunea se 

poate intrerupe din cauza urmatoarelor motive: 

 

 Distanta dintre dispozitive este mai mare de 10 metri sau exista obstacole (exemplu: pereti, mobila etc.) intre ele.



 Unul sau ambele dispozitive au fost oprite sau trebuie sa fie incarcate.



 Conexiunea nu a fost realizata in timp util, iar dispozitivul a intrat in stand by sau s-a oprit. Opriti ambele dispozitive 

pentru a reconecta sau transmite audio. Incercati urmatoarele metode:



1. Reporniti (On/Off) receptorul audio si transmitatorul 

 

2. Reporniti si repetati procesul de imperechere pentru ambele dispozitive 

 

3. Reincarcati ambele dispozitive 


