Weigav B10S Bluetooth jeltovábbító
A Bluetooth 5.0 csatlakozással rendelkező kettő az egyben vezeték nélküli jeltovábbító
gyorsabb, stabilabb, és magasabb minőségű az
elődeihez képest. Kettő az egyben Bluetooth
eszköz, amely egyrészt alkalmas Bluetooth jelek
vételére, másrészt jeltovábbítást valósít meg.
Kompatibilis minden Android és IOS eszközzel,
valamint a legtöbb Bluetooth hangeszközzel,
amelyet egyébként is használ tévéhez, számítógéphez stb.
Magas minőségű sztereó hangátvitel, amelyet egy professzionális tuner biztosít. Hallgathatja
kedvenc tévé műsorait meglévő Bluetooth fülhallgatójával úgy, hogy közben senkit nem
zavar. Lehetővé teszi, hogy az eszköz segítségével számítógépét csatlakoztathassa a legtöbb
vezeték nélküli eszközzel, mint például hangszórók, telefonok, tabletek, stb.

Specifikáció
 Alkalmazott anyag típusa: műanyag
 Eszköz típusa: FM jeltovábbító
 Bemeneti feszültség: 5 V
 Eszköz súlya: 30 G
 Eszköz mérete: 100X60X25MM
 Bluetooth verzió: 5.0
 Hangkimeneti csatlakozás: 3.5MM
 Akku: 300mAH.
 Működési idő: 5 óra
 Töltési idő: 2 óra
 Eszköz bruttó mérete (csomagolással együtt): 135X80X20MM

Csomag tartalma
 1 db. kettő az egyben Bluetooth vezeték nélküli vevő/jeltovábbító,
 1 db. USB töltő kábel,
 1 db. 3.5MM csatlakozójú audió kábel.

Az eszköz használata
Csomagolja ki az eszközt. A benne található USB kábel segítségével számítógépről,
vagy USB töltőfejről tudja tölteni a jeltovábbítót. Tartozéka egy 3.5 jack kábel, Melynek
egyik oldalát a jeltovábbítóba, másik oldalát az egyéb audio eszközbe kell csatlakoztatni. A
jeltovábbító felső peremén egy kapcsolót talál. Bal állásban TX (továbbítás), másik oldalra
tolva pedig RX (fogadás) funkciókat lát el. Az eszköz alsó peremén található az USB és 3.5
jack csatlakozó nyílások. Az eszköz tetején pedig a Bluetooth kereső/bekapcsoló gomb.

Jeltovábbítás funkció
Abban az esetben, ha egy jack aljzattal rendelkező audio eszközt szeretne Bluetooth
segítségével mondjuk egy Bluetooth hangfallal, vagy fülhallgatóval használni, akkor a
jeltovábbítót feltöltés után állítsa TX módba. Nyomja meg a bekapcsoló/Bluetooth kereső
gombot és tartsa nyomva 2 mp-ig. Ilyenkor elkezdi keresni az elérhető Bluetooth eszközöket.
A Hangszóróm, vagy fülhallgatón szintén nyomja meg a Bluetooth keresésére szolgáló
gombot. Kis idő múlva érzékeli a jeltovábbító a másik eszköz keresését, és összepárosodik
vele. A jeltovábbítót a bekapcsoló/Bluetooth kereső gomb 6 mp-ig történő folyamatos
nyomva tartásával tudja kikapcsolni. Ha újra bekapcsolja a jeltovábbítót és az audió eszközt,
akkor már automatikusan párosodnak kis idő múlva.

Jel fogadás funkció
Amennyiben azt szeretné elérni, hogy egy Bluetooth eszköz a jeltovábbítón keresztül
küldje a jelet egy olyan eszköz számára, mely csak 3.5 jack csatlakozással rendelkezik, akkor
tudja ezt a funkciót használni. Működése megegyezik a jeltovábbítás funkcióval, csak a
kapcsolót RX módba kell állítani. A továbbiakban kövesse a fenti lépéseket.

A készüléket forgalmazza és a magyar nyelvű tájékoztatót készítette az Alko-soft
Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77 A tájékoztató
részét, vagy egészét másolni tilos!

