
TRANSMITATOR SI RECEPTOR 
AUDIO, ADAPTOR BLUETOOTH 
WIRELESS, MODUL TX/RX CU 
CABLU JACK 3.5MM

Bluetooth  4.2  pentru  conectare  și  transmisie  stabile  ●  Transformați  difuzorul
obișnuit  în  difuzor  Bluetooth cu funcție  de microfon ● Susțineți  transmisia  la
distanță de 15m ● Calitate clară a sunetului pentru o comunicare ușoară ● Suport
telefon mobil, computer, iPad și alte dispozitive compatibile Bluetooth ● Baterie:
acumulator Li-ion încorporat de 200 mAh ● Tensiune de alimentare: 3.7V Timp

de încărcare: 2 ore ● Durata de lucru: 10 ore ● Frecvență: 2.402 - 2.480GHz 

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  Multifuncțional  până când LED-ul  se  aprinde  albastru.  Daca doriti  sa  opriți
alimentarea, apăsați și țineți apăsat butonul  Mulitifunctional  din nou până când LED-ul clipește roșu indicând faptul
că aparatul este în modul de oprire. Asocierea cu dispozitivul dvs. în modul de transmisie: Introduceți cablul audio de
3,5 mm furnizat în soclul marcat TX și alt scop în piesa de echipament pe care doriți să trimiteți sunetul (de ex mufa
pentru căști de pe un televizor, proiector, sistem stereo sau un player MP3)  țineți apăsat butonul Multifuncțional până
când LED-ul clipește rapid albastru, aceasta este indicația că unitatea este acum în modul de asociere a transmisiilor
Bluetooth. Setați-vă Căștile Bluetooth, difuzoarele sau bara de sunet în modul de asociere și așteptați dispozitivele de
conectat.  Rețineți  că,  datorită  diferitelor  protocoale  din unele  dispozitive  timpul  de  conectare  poate  fi  de  câteva
minute. Dacă după acest timp sincronizarile sunt încă nereușite, opriți ambele dispozitive și încercați din nou. Odată
conectat cu succes, se poate auzi un mesaj vocal și LED-ul de pe aparat clipește albastru intermitent .
Împerecherea cu dispozitivul în modul de primire:
Introduceți mufa dintr-un set de căști cu fir sau, alternativ, cablul audio de 3,5 mm furnizat, în soclul marcat cu RX și
altele,introduceți în piesa de echipament pe care doriți să trimiteți sunetul Bluetooth la (de exemplu, sisteme stereo,
amplificatoare sau sisteme audio auto). 
 Tineți apăsat butonul Multifuncțional până când se afișează luminile albastre și roșii alternante, ceea ce indică faptul
că aparatul este acum în receptorul Bluetooth
Modul de asociere. Când căutați dispozitivul într-o listă de pe un PC, smartphone sau tabletă, numele de asociere este
AV: Link BTTR1 și dacă dispozitivul solicită un cod de împerechere, setarea implicită este 0000. Odată conectată cu
succes, se aude un mesaj vocal și LED-ul se aprinde unitatea clipeste intermitent albastru. Acum puteți să redați audio
pe PC-ul, smartphone-ul sau tableta fără fir pe dispozitivul pe care îl utilizați conectat .
Cuplarea unui al doilea dispozitiv în modul de transmisie sau primire:
Această  unitate  are,  de  asemenea,  suport  multi-punct,  ceea ce  înseamnă că se  poate  conecta  la  două dispozitive
Bluetooth în același timp. Pentru a asocia un al doilea dispozitiv, apăsați butonul multifuncțional din nou după ce
asocierea inițială are succes și lumina roșie va clipi în timp ce lumina albastră rămâne constantă. Dupa ce 
împerecherea are succes pe un al doilea dispozitiv, ambele luminile roșii și albastre vor clipi intermitent. Folosind
această caracteristică,  puteți  fie să distribuiți  ascultarea în modul  de transmisie  sau ascultarea a două dispozitive
alternativ în modul de recepție.
Încărcarea dispozitivului:
Pentru  a  încărca  dispozitivul,  utilizați  numai  cablul  USB furnizat  și  asigurați-vă  că   încărcați  integral  la  prima
utilizare. În timp ce încărcați un LED roșu va rămâne aprins, va deveni albastru atunci când unitatea este încărcată.
Timpul de încărcare este, în mod normal, în jur de 2 ore de la apăsare, iar dispozitivul va dura până la 8 ore dintr-o
singură încărcare. Este posibil să țineți dispozitivul încărcat constant utilizând un port USB de pe un televizor sau PC /
Laptop și sa il lăsați  conectat atunci când nu este utilizat. Aceasta înseamnă că unitatea va fi încărcată numai atunci
când televizorul, calculatorul sau laptopul sunt pornite .
Conectarea la echipamente audio:
Puteți conecta unitatea la orice dispozitiv audio cu intrare sau ieșire de 3,5 mm, utilizând cablul de conectare stereo
furnizat. Pentru a vă conecta dispozitive cu intrări sau ieșiri RCA dublu, este necesar un cablu de 3,5 mm la RCA (nu
este furnizat).


