
 

 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 
Bluetooth-saatja ja -vastuvõtjaga juhtmevaba audioadapter 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ettetellimise nr: ADAPT-BT-COMFY-WL 



 

 
 

Täname, et valisite meie Bluetooth-saatja (TX) ja -vastuvõtjaga (RX) audioadapteri. Selles seadmes on kombineeritud 
juhtmevaba edastamise ja vastuvõtmise funktsioon heli voogedastuseks. Edastamise (TX) režiimis voogedastatakse heli 
juhtmevabalt Bluetoothita seadmetest Bluetooth-kõrvaklappidesse või -kõlaritesse. Vastuvõtmise (RX) režiimis 
voogedastatakse Bluetoothi toega meediapleierist heli juhtmevabalt teie juhtmega kõlarisse, kõrvaklappidesse, auto või kodu 
stereosüsteemi. Kui soovite paremat kogemust, lugege palun seda juhendit hoolikalt. 

 
 

Pakendi sisu 

 Bluetoothi TX ja RX audioadapter 

 Sõrm-sõrm 3,5 mm AUX-kaabel 

 Micro USB laadimiskaabel 

 Kasutusjuhend 
 
 
Omadused 

1. Tipptasemel Bluetooth-tehnoloogia versioon 4.2 edastamise ja vastuvõtmise funktsiooniga. 
 

2. Edastage heli oma televiisorist, CD-mängijast või vanast arvutist juhtmevabadesse kõrvaklappidesse, kõlaritesse või isegi auto 
stereosüsteemi. 

 
3. Lühike latentsusaeg ning kohene heli edastamine võimaldavad kasutajal nautida kõrgekvaliteedilist heli ja HD-pilti 

samaaegselt. 
 

4. Suurepärane heli ühenduvus ja kvaliteet tänu ühenduse täiustatud stabiilsusele, kiiremale seadmete sidumisele ja 

ühendatud seadmete väiksemale energiatarbele. 

5. Töö- ja heliühenduse režiimide vahel liikumine toimub vaid lihtsa lülitivajutusega. 
 

6. Võimas sisemine aku võimaldab seadet kasutada kuni 10 tundi ning pärast 2 tundi kestvat kiiret laadimist on see jälle 
kasutuseks valmis. 

7. Sobib kasutamiseks autodes vabakäekomplektina. 
 

8. Sisseehitatud laetav aku 450 mAh, ooterežiim kuni 35 tundi. 



 

Spetsifikatsioonid 

Bluetoothi versioon: 4.2 

Bluetoothi kaugus: umbes 8 m 

Bluetoothi ID: COMFY 

TX tööaeg: 10 tundi  

RX tööaeg: 10 tundi  

Ooterežiim: umbes 35 tundi 

Laadimisaeg: 2 tundi            

Aku võimsus: 450 mAh 

Sisendvõimsus: DC 5 V / 500 mA 

Toote suurus: 71*51*14,7 mm 

Mikrofon: ∮4,0*1,5 mm / -43 db 

Pulkpistik: 3,5 mm Aux-in /Aux-out 

Toote kaal: 50,7 g 

Materjal: must ABS-korpus 
 
 
 

Ühilduvus 

Selle seadme saab ühendada vabakäekomplektina mistahes sobiva Bluetooth-toega seadmega. Iga kasutuse ajal saab korraga 
ühendada vaid ühe Bluetooth-seadme. 

 
 
 
 
 

Ettevaatus 

Palun lugege enne selle toote kasutamist kõik ohutusjuhised hoolikalt läbi. Selle toote vale kasutamise korral võidakse toodet 
või sellega seotud tooteid kahjustada. Tagamaks toote hästi töötamist, ärge kasutage seda kunagi järgmiste tingimuste korral: 

 

1.  niiskuse korral või vee all; 
 

2.  küttekeha lähedal või kõrge temperatuuri tingimustes; 

3. otsese ja tugeva päikesevalguse käes;  

   4. tingimustes, kus võib olla kukkumise oht; 

5. ärge demonteerige toodet kunagi ilma vastava volituseta, vastasel juhul võib garantii kehtivuse kaotada. 



 

 
 
 

Välimus 
 
 
 
 
 

 
 

Kasutusjuhised 

Kuidas seadet kasutada 
 

1. Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage lüliti asendisse „ON“ või „OFF“. 
 

2. Lülitades sisse edastamise režiimi (TX) otsib toode automaatselt saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid ja LED-tuli vilgub 
valgelt. Kui õnnestub Bluetooth-seade edukalt siduda, jääb LED-tuli valgelt põlema. Kui sisse on lülitatud vastuvõtmise režiim 
(RX), vilgub LED-tuli siniselt. Kui see on ühendatud Bluetooth-seadmega, jääb LED-tuli siniselt põlema. 

3. See toode otsib saadaval olevaid Bluetooth-seadmeid automaatselt. Kui Bluetooth-seadmeid ei õnnestu pika aja vältel siduda, 
vajutage palun       , et Bluetoothi seadmeid uuesti otsida ja ühendada. 

4. Kui 10 minuti jooksul ei ole võimalik siduda ühtegi Bluetooth-seadet, lülitub toode automaatselt välja. Adapteri uuesti 
käivitamiseks kasutage palun „ON/OFF“-lülitit. 

Sees 

Väljas 

Helitugevus –  
Eelmine Esitamine/peatamine 

Vastamine / kõne 
katkestamine 

Helitugevus + 
Järgmine 

Edastamise režiim Vastuvõtmise 
režiim 

Micro USB pesa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingimused 
Režiim 

Bluetooth 
ühendamata 

Bluetooth 
ühendatud 

Vabakäe-
funktsioon 

Pulkpistik 

RX-
režiim 

LED-tuli vilgub siniselt LED-tuli on sinine Saadaval Aux-out 

TX-
režiim 

LED-tuli vilgub valgelt LED-tuli on valge Ei ole saadaval Aux-in 

 
 
 
 

Edastamise (TX) režiimis 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kui adapter on Bluetooth-seadmega ühendatud, põleb valge LED-tuli. 
 

2. Helitugevuse vähendamiseks vajutage pikalt nuppu „<” ja helitugevuse suurendamiseks pikalt nuppu „>”. 

Edastamise režiim 



 

 
 

Vastuvõtmise (RX) režiimis 
 

 
1. Kui adapter on Bluetooth-seadmega ühendatud, põleb sinine LED-tuli. 

2. Eelmise loo mängimiseks vajutage lühidalt nuppu „<”  ja järgmise loo mängimiseks vajutage lühidalt nuppu „>”. 
 

3. Helitugevuse vähendamiseks vajutage pikalt nuppu „<” ja helitugevuse suurendamiseks pikalt nuppu „>”. 
 

4. Muusika esitamiseks/peatamiseks vajutage lühidalt nuppu      . 
 

5. Palun vajutage lühidalt nuppu , et vastata sissetulevatele kõnedele Bluetoothi kõnerežiimis. 

6. Vajutage lühidalt nuppu      , et kõne Bluetoothi kõnerežiimis lõpetada. 
 

7. Vajutage         nuppu ja hoidke seda 2 sekundit kõne ajal all, et Bluetoothi kõnerežiimis sissetulevast kõnest keelduda. 
 
 

Bluetooth-vastuvõtja laadimine 
 
 
 

1. Kui aku hakkab tühjenema, kuvatakse vastav teade. 

2. LED-tuli põleb seadme laadimise ajal punaselt ja kui laadimine on lõpetatud, lülitub LED-tuli välja. 

Vastuvõtmise režiim 



 

 
 

Kiirjuhend 
 
 
 
 
 

Sisselülitamine Viige lüliti asendisse „ON“ 

Väljalülitamine Viige lüliti asendisse „OFF“ 

Edastamise režiim Viige lüliti asendisse „TX“ 

Vastuvõtmise režiim Viige lüliti asendisse „RX“ 

Seadmete ühendamine Saadaval olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks vajutage üks 
kord  

Muusika esitamine/peatamine Vajutage muusika esitamise ajal üks kord  

Kõnele vastamine Sissetuleva kõne ajal vajutage üks kord  

Kõne lõpetamine Vajutage kõne ajal üks kord  

Kõne ignoreerimine 
Vajutage  ja hoidke kõne ajal 2 sekundit all, vabastage 
pärast piiksu 

Helitugevuse reguleerimine 
Vajutage „< ” või „>” ning hoidke 2 sekundit all, et 

helitugevust RX- ja TX-režiimis vähendada või 
suurendada 

Muusika valimine 
Vajutage „<”või „>”, et esitada RX-režiimis eelmist või 
järgmist laulu 

 
 
 
 

Elektri- ja elektroonikaseadmed kuuluvad spetsiaalsesse jäätmete kategooriasse 
ning nende kogumine, ladustamine, transport, töötlemine ja ringlusse võtmine on 
olulised, kuna need võivad keskkonda saastada ja on tervisele kahjulikud. 
Elektri- ja elektroonikaseadmete üleandmine spetsiaalsetesse 
kogumispunktidesse võimaldab jäätmeid nõuetekohaselt ringlusse võtta ja 
keskkonda kaitsta. Pidage meeles! Iga prügimäele jõudev elektriseade saastab 
keskkonda! 

 
Importija ja edasimüüja: 
SC VITACOM ELECTRONICS SRL 
CIF: RO 214527 
Tel. 0264-438401* 
sales@vitacom.ro 
www.vitacom.ro 

mailto:sales@vitacom.ro
http://www.vitacom.ro/
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