
ODBIORNIK BLUETOOTH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Odbiornik bluetooth do radia samochodowego, miniwieży itp. - umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki ze 
smartfona w Twoim urządzeniu audio.

Cechy produktu:

• 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® można 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, miniwieżę na głośnik Bluetooth, z którym możesz się połączyć dowolnym telefonem/ 
tabletem z funkcją Bluetooth. 

• Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością przesyłanego dźwięku. 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Rozpakuj odbiornik, za pomocą dołączonego kabla minijack, połącz go z urządzeniem odtwarzającym 

dźwięk (przez wejście AUX lub LINE IN).
2. Włącz odbiornik. Dioda status zacznie migać na niebiesko i czerwono. Włącz łączność Bluetooth i 

rozpocznij szukanie urządzeń. 
3. Jeśli Twój telefon (lub inne urządzenie zdolne do komunikacji z zestawem słuchawkowym Bluetooth) 

znajdzie urządzenie “SF-LY001A / SF-001”, oznacza to że Twój telefon wyszukał  odbiornik  Bluetooth 
– wybierz oraz połącz urządzenie.

4. Jeśli podczas łączenia będzie wymagane hasło, proszę wprowadzić „0000”.
5. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie zmieni kształt

i/lub kolor (zależnie od systemu i modelu). Dioda odbiornika zacznie powoli migać na niebiesko. Od 
teraz możesz odtwarzać muzykę z Twojego telefonu.

6. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 
(brak w zestawie) lub do komputera za pomocą kabla USB.

7. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie 
urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda „status”.

3. Specyfikacja
• Kompatybilność: Bluetooth 2.0 z EDR + A2DP 
• Do wszystkich urządzeń z obsługą Bluetooth® (np. smartfonów, notebooków, tabletów itp.) 
• Zasięg urządzenia: 10 metrów (dystans może ulec zmianie ze względu na otoczenie bądź właściwości 

telefonu komórkowego). 
• 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 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY LTD oświadcza, że urządzenie AK261 jest zgodne z zasadniczymi 
wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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