• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy
szakműhellyel végeztessen.

Használati útmutató

Bluetooth® zenei vevő fejhallgatóhoz
Rend. sz. 1574605

Rendeltetésszerű használat
A termék rendeltetése: zene átvitele Bluetooth® készülékekről egy analóg, 3,5 mm-es jack
bemenetű audio készülékre. A termék egy lítium-polimer akkuval működik. Olyan
készülékekre csatlakoztatható, amelyek analóg bemenettel (3,5 mm-es jack alj) rendelkeznek.
Telefonhívások egy csatlakoztatott audio készülékre (mobil készülék) szintén átvihetők, és
fogadhatók.
A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell
kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy hasonló helyeken érintkezzen.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a
terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen
olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja
hozzá a használati útmutatót is.
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.

A szállítás tartalma
• Bluetooth® zenei vevő
• USB töltőkábel (27 cm)

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

b) Az akkumulátor
• A termék fixen beépített akkuval rendelkezik, az akkut nem lehet cserélni.
• Kerülje az akku sérülését. Az akku köpenyének a sérülése következtében
robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a
hagyományos elemek/akkuk (pl.(ceruza- vagy mikroelem méretek) vékony fém
köpenyétől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.
• Soha ne zárja rövidre az akku érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a
készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
• Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az
alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az
akkumulátor előzetes kisütése.
• Ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkuját.
• Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy
kis felmelegedés normális dolog.

c) Személyek és a termék biztonsága
• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot
tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék
belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl.
a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.
Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az
eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a
készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.

• Használati útmutató.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezésekor a vezeték nem lett
összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.

Aktuális használati útmutatók

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el
bennük. Sérülésveszély áll fenn.

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét
fenyegeti veszély, például áramütés.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a
figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

• Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást
okozhat.

Kezelőszervek

2
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Ahol a nyíl jelkép látható, ott különleges ötleteket és tudnivalókat talál
a kezeléssel kapcsolatban.
1

Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági
utasításokat tartsa be. Amennyiben nem követi a szakszerű használathoz a
használati útmutatóban leírt biztonsági tudnivalókat,

1 Többfunkciós gomb LED
kijelzővel
2 3,5 mm-es jack csatlakozódugó
3 Mikro USB csatlakozó
4 Mikrofon

4

Kezelő elemek

nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személy-/tárgyi sérülésekért. Ezen
kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) A belső akku feltöltése

a) Általános tudnivalók

• Csatlakoztassa a mikro USB dugót a termék mikro USB csatlakozójához (3) és kösse össze
a mikro USB kábel USB A dugóját egy szabványos USB-s áramforrással. A töltés
megkezdődik, amint az USB áramforrás áramot ad.

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

• Az első használat előtt teljesen töltse fel a készülék akkuját.

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré
válhatnak gyermekek kezében.

• A LED-es jelző (1) a belső akku töltését piros világítással jelzi.

• Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős
rázkódásoktól,• magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől
és oldószerektől.

• Töltés után válassza le a terméket az USB feszültségforrásról.

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a
készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat
már nem biztosítható, ha a készüléknek

• A LED-es jelző kéken világít, ha az akku teljesen feltöltődött.

b) Bekapcsolás-/kikapcsolás
• A termék bekapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot (1) 3 másodpercig. A LED
kijelző (1) felvillan. A bekapcsolás után ismételten hosszabb időközökben kétszer röviden
villog.

- látható sérüléseket mutat,

• A termék kikapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot (1) 3 másodpercig. A LED
kijelző (1) röviden pirosan villog a kikapcsolás nyugtázására.

- már nem működik rendeltetésszerűen,

c) A vevő és a Bluetooth®-készülék csatolása

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

• Mielőtt lehetősége lenne vezeték nélküli átvitelre egy Bluetooth® készülék (audio jeladó
készülék) és a termék között, előbb a két készüléket csatolni kell egymással. Ezt a folyamatot
"pairing"-nek vagy "csatolásnak" nevezzük.

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való
leejtés következtében is megsérülhet.
• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

• Helyezze a terméket és a csatolandó Bluetooth® készüléket kb. 1 méteres távolságba
egymástól, így elkerülheti azokat a zavaró hatásokat, amik a vezeték nélküli kapcsolatot
nehezítik, pl. elektromágneses mezők vagy fémes tárgyak közelsége ill. betonacél falak
mögötti elhelyezkedés.
• Győződjön meg róla, hogy a csatolandó Bluetooth® készülék rendelkezik minden szükséges
Bluetooth® meghajtóval. Keresse fel a készülék gyártójának weboldalát a legfrissebb
meghajtó telepítéséhez.

• Kapcsolja be a termékkel csatolandó Bluetooth® készüléket és ha szükséges, aktiválja a
csatolás üzemmódot.
• Kövesse a csatolandó Bluetooth® készülék utasításait. Ezek termékspecifikusak és
gyártónként valamint típusonként valamennyire eltérnek egymástól. A készülék ezután
Bluetooth® készüléket keres a vételi tartományában.
• Nyomja és tartsa nyomva a többfunkciós gombot (1) kb. 6 másodpercig, hogy a termék
csatoló módjába lépjen. A LED jelző (1) pirosan és kéken villog, ha még nincs kapcsolat.
• Válassza ki a „BTR005“ készülékjellemzőt az audio készülékén (pl.mobiltelefon, laptop), és
amint a zene vevő felismerésre került, csatolja a két készüléket egymással.
• A Bluetooth® készülékekkel való csatoláshoz lehetséges, hogy szükség van jelszó
megadására. Adja meg a jelszót ill. adja meg a „0000“-t és hagyja jóvá a bevitelt.
• Sikeres csatolás után a LED kijelző (1) többször gyorsan villog.
• Ha sikertelen lenne a csatolási kísérlet (nincs kapcsolat 3 percen belül), kapcsolja ki a
terméket és próbálja meg a csatolást a fent leírtak szerint újra.
Még egy második Bluetooth®-készüléket is csatolhat a zene-vevőhöz.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)
A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a
jelen termék a 2014/53/EU irányvonalnak megfelel.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre:
www.conrad.com/downloads
Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék
rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF
formátumban letöltheti.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a
háztartási szemétbe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően kell eltávolítani.

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

d) Zene lejátszás
• Kösse össze a zenei vevőt egy 3,5 mm-es jack bemenettel rendelkező audió
lejátszókészülékkel, pl. fejhallgatóval vagy hordozható hangfallal.
• Indítsa a lejátszást az audiokészülékén, vagy nyomja röviden a többfunkciós gombot (1) a
zenei vevőn.
• Egy rövid nyomás a többfunkciós gombra (1) egy zeneszám lejátszása közben leállítja a
lejátszást, egy újabb nyomás pedig ismét beindítja a lejátszást. Indítsa el egy zeneszám
lejátszását.

Műszaki adatok:
Bemeneti feszültség-/áram..................... 5 V/DC, max. 75 mA
USB verzió ............................................. 2.0
Bluetooth®-verzió................................. 4.1 EDR-el (Duplex)
Bluetooth®-profil .................................... A2DP, AVRCP
Hatótávolság...........................................kb. 10 m

• A lejátszást, a hangerő szabályozást és további funkciókat kényelmesen beállíthat az audio
lejátszó készülékének kezelő elemeivel.

Frekvencia tartomány (akusztikus).......... 20 Hz - 22.000 Hz

• A zenei vevő 10 perc eltelte után automatikusan kikapcsol, ha nem használják.

2,48 GHz Jel/zaj viszony.......................... ≥92 dB

e) Telefonhívások fogadása/befejezése/elutasítása

Csatlakozók 3,5 mm-es jack

• Ha a zenei vevő egy telefonálásra alkalmas mobil készülékkel Bluetooth® -on keresztül
kapcsolatban van, egy telefonhívás esetén az éppen lejátszott zeneszám megszakad, és a
telefonhívó megszólal.

Akku üzemidő ........................................... kb. 4 - 5 óra

• A bejövő telefonhívás fogadásához nyomja meg röviden a többfunkciós gombot (1) a zenei
vevőn. Egy hívás elutasításához nyomja 1 másodpercig a gombot.

Kábel hossza............................................. 27 cm

• Egy fogadott hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a (1) többfunkciós gombot
beszélgetés közben.
• Az utoljára tárcsázott szám újrahívásához nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a (1)
többfunkciós gombot; a tárcsázás megszakításához nyomja meg egyszer röviden a gombot.
• Képes viszont továbbra is a megszokott módon használni a telefon kezelőgombjait a hívás
fogadásához vagy befejezéséhez.

Frekvenciatartomány (elektromágneses) ......... 2,4 GHz ...

Töltési idő ....................................................max.1,5 óra
Adó ................................................... ......osztály: 2
Üzemi feltételek............................ -10 ... +50 ºC, 90 % relatív légnedvesség
(nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek................................. -10 ... +55 ºC, 90 % relatív légnedvesség
(nem kondenzálódó)
Méret (Szé x Ma x Mé) ..................... 12 x 12 x 66 mm
Súly.................................................. 7,4 g

Beszéljen lehetőleg a mikrofon (4) irányában, és győződjön meg arról, hogy a
mikrofont nem blokkolják tárgyak, vagy nincs olyan helyen, - pl. az autó
kesztyűtartójában - ahol nehezen hozzáférhető lenne.

f) Útmutatás a hibakereséshez
• Győződjön meg róla, hogy az összes és a legújabb Bluetooth® meghajtó telepítve van, ha
egyes funkciók nem működnek ill. hiányoznak.
• Vegye figyelembe, hogy a termék távirányítási funkcióit nem mindegyik audio jelforrás (pl.
okostelefon) támogatja. Ellenőrizze a készülék funkcióit (az AVRCP protokollt támogatnia
kell) és keresse fel az okostelefonja stb. gyártójának honlapját. Egy frissítés hasznos lehet.
• Ha nem hallható hang, növelje a hangerőt, vagy állítsa elő újból a Bluetooth®- kapcsolatot,
vagy végezze el a csatolást újból.
• Ha kattogások és sercegések hallhatók, győződjön meg róla, hogy az audio készüléke és a
zenei vevő nincsenek 10 méternél nagyobb távolságban egymástól. Zárja ki a rádiójel vétel
más zavarait.

Ápolás és tisztítás
• Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket,
mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
• A készülék tisztítására használjon egy puha, szöszmentes törlőruhát.
• Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
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