
  POPIS

Bluetooth AK276C
Uživatelská příručka

Kompaktní zařízení, které umožňuje vysílat nebo 
přijímat audio přes Bluetooth rozhraní. Jako 
analogový vstup/výstup slouží klasický 3,5 mm 
jack (AUX).
Díky danému zařízení je možné připojit např. 
bezdrátová sluchátka i k zařízením, která 
Bluetooth technologií nedisponují (mají 
analogový výstup pro sluchátka).
V opačném případě lze zařízení připojit přes 
Bluetooth např. k mobilnímu telefonu a 
streamovat bezdrátově hudbu např. do 
reproduktorů, které jinak nepodporují Bluetooth 
konektivitu.
Základní charakteristika:
● Bluetooth konektivita
● Analogový vstup/výstup (3,5 mm jack)
● Přepínač pro režim přijímač/vysílač
● Provoz na baterii
● Nabíjení přes micro USB

Verze Bluetooth 4,2 Výdrž baterie 
(přijímač) 6 hod.

Podporované profily A2DP, AVRCP Doba nabíjení 2 hod.

Dosah BT až 10 m Analogový 
vstup/výstup 3,5 mm jack

Vestavěná baterie Li-Pol 200 mAh Rozměry 44 x 44 x 12 mm

Výdrž baterie 
(vysílač) 5 hod. Hmotnost 18 g

SPECIFIKACE



  OBSAH BALENÍ

● Bluetooth audio vysílač a přijímač KN319

● micro USB kabel pro nabíjení

● RCA kabel

● AUX kabel

  OBSLUHA

Spuštění zařízení

● stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu cca 2 s.

● jakmile se rozbliká indikační LED (červená nebo modrá), modul je v provozu

● pokud LED nesvítí, modul je vybitý a je třeba jej nabít

● nabíjení je indikováno konstantním svícením červené LED (zařízení lze používat i během

nabíjení)

Režim přijímače (RX)

● přepněte přepínač do příslušné polohy – RX

● rychlé blikání modré LED indikuje, že modul čeká na připojení BT zařízení (např. telefonu)

● připojte se např. přes mobilní telefon k přijímači

● úspěšné připojení indikuje modrá LED, jejíž frekvence blikání se zpomalí

● do AUX (3,5 mm jack) připojte sluchátka/reproduktory a spusťte hudbu na zdrojovém zařízení

Režim vysílače (TX)

● přepněte přepínač do příslušné polohy – TX

● rychlé blikání červené LED indikuje, že modul čeká na připojení BT zařízení (např. sluchátek)

● uveďte např. bezdrátová sluchátka do párovacího režimu a vyčkejte na provedení spárování

● úspěšné připojení indikuje červená LED, jejíž frekvence blikání se zpomalí

● do AUX (3,5 mm jack) připojte zdroj audia

● následně lze audio poslouchat přes bezdrátová sluchátka


