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Odbiornik audio Bluetooth 
 
 
 

DROGI KLIENCIE 
Dziękujemy za zakup niniejszego produktu. Aby zapewnić optymalne 
parametry działania oraz bezpieczeństwo, należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi przed podłączeniem, obsługą lub regulacją 
produktu. Instrukcję należy zachować, aby możliwe było skorzystanie z niej w 
przyszłości.  
 
 
 
1.0 WSTĘP 
 
Odbiornik audio Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe sterowanie i 
słuchanie wszelkiej ulubionej muzyki, z posiadanego urządzenia, poprzez 
domowy głośnik stereo albo odbiornik wzmacniacza, z jednym kablem stereo, a 
następnie połączeniem posiadanych urządzeń poprzez odbiornik Bluetooth. 
Uzyskuje się nie tylko najwyższą jakość muzyki z głośników stereo lub 
odbiornika wzmacniacza, ale także wygodę połączenia bezprzewodowego. 
Jeśli akumulator jest rozładowany, to dla doładowania można użyć kabla Micro 
USB - USB. do podłączenia zasilacza lub komputera.  
Idealnie się nadaje do telefonów komórkowych, urządzeń przenośnych, lub 
komputerów osobistych.  
 
 
1.1 CECHY 

 Wygodny i przenośny: 
 Skorzystaj z przenośności i zabierz wszędzie 
 Przesyłanie bezpośrednie, do istniejącego syatemu stereo, do centrum 

domowej rozrywki w domu przyjaciela; 
 Sterowanie bezprzewodowe i słuchanie ulubionej muzyki z użyciem tego 

produktu, przez odbiornik kina domowego lub głośników zasilanych z 
użyciem kabla audio;  

 Obsługa wyjście sygnału Bluetooth; 
 Zgodny z obsługiwanym urządzeniem Bluetooth; 
 Bezprzewodowy strumień sterowania i słuchania muzyki, w odległości do 

10m, może odtwarzać muzykę przez 10 godzin 
 Zgodny z komputerami osobistymi sterowanymi przez Bluetooth 
 Łączy ze zgodnymi produktami AV i obsługuje strumienie audio A2DP. 
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2.0 SPECYFIKACJE 
 
Wersja Bluetooth V2.1  
Kanały wyjścia 2.0CH stereo 
Typ złącza Stereo żeńskie 

Mikro USB, żeńskie 
Czas ładowania 3 do 4 godzin 
Akumulator Wewnętrzny akumulator litowy 
Napięcie ładowania 5V 
Prąd ładowania ≤25mA 
Czas pracy Do  10-ciu godzin 
Zakres częstotliwości 2,4GHz - 2,4835GHz 
Zasięg transmisji 10m 

Temperatura otoczenia 
Praca: -20  to +60℃ ℃ 
Ładowanie: 0  to 45℃ ℃ 

Gwarancja  
Ograniczona gwarancja 1 lata na części i wykonanie 
Akcesoria  
Podręcznik użytkownika Wersja angielska 
 
Uwaga: Specyfikacja może ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.0 Zawartość opakowania 
Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić 

zawartość opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące 

elementy: 

 Jednostka główna x1 

 Podręcznik użytkownika x1 
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4.0 OPISY PANELI 

 
 

 
 
Funkcje interfejsu: 
(1) Przycisk zasilania: 

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez pięć sekund, włącza i wyłącza 
zasilanie 

(2) V+  
 Zwiększenie głośności 
(3) V-  
 Zmniejszenie głośności 
(4) LED 
 Jest to LED dwukolorowy, potwierdza zasilanie i stan pracy.  
(5) Gniazdo stereo żeńskie:  

 Podłączyć ten port do głośnika stereo lub odbiornika wzmacniacza jednym 
kablem stereo 

(6) Gniazdo mikro USB, żeńskie 
 Korzystając z jednego kabla micro USB - USB podłączyć ten port do 
komputera lub zasilacza USB Apple, do ładowania i synchronizacji 
urządzeń Apple.  
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5.0 PODŁĄCZANIE I OBSŁUGA  
 
(1)  Wystarczy sprawdzenie akumulatora. Jeśli akumulator jest rozładowany, to 

można użyć kabla Micro USB - USB, do podłączenia zasilacza lub 
komputera, dla doładowania. Kabel stereo łączy z odbiornikiem 
wzmacniacza.  

(2)  Dopasowanie i połączenie:  
 (a)  Jeśli jeszcze nie dopasowano, to naciśnij i przytrzymaj przycisk 

włączenia przez pięć sekund, aż do rozpoczęcia migotania 
niebieskiego LED. Następnie włączyć tryb Bluetooth telefonu, 
wyszukać “BT Audio”, by go dopasować. Hasłem jeśli jest, jest 0000. 
Po połączeniu praca powinna być prawidłowa.  

 (b) Jeśli już dopasowano, to naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia 
przez trzy sekundy, aż do rozpoczęcia szybkiego migotania 
niebieskiego LED. Następnie urządzenie połączy się jak uprzednio 
zapamiętało i nie może podłączyć się do innego sprzętu.  

(3) “+ “and "-" koryguje głośność urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
zasilania dopóki migoczący LED nie potwierdzi wyłączenia.  

 
Ostrzeżenie: Przewód należy podłączać/odłączać z zachowaniem ostrożności.        
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5.1 SCHEMAT PODŁĄCZENIA 
 
 

 
 

English Translation 
Amplifier receiver Odbiornik wzmacniacza 
USB power adapter  Zasilacz USB 

 
 
 


