
C28 Bluetooth 5.0 audio adó-vevőegység 

 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

 

GoﾏHok és Isatlakozók 

1. MultifuﾐkIiós goﾏH ふKi- HekapIsolás/Lejátszás/Szüﾐetぶ 
2. AUX ki- bemenet 

3. Transzmitter (TX) / Receiver (RXぶ ﾏód kapIsoló 

4. Mikrofon 

5. Állapotjelző LED 

6. ヵV/ヱA töltő Isatlakozó 

Haszﾐálat 

Az egységet kétféle ﾏűködési ﾏódHaﾐ lehet haszﾐálﾐi. 

RX ﾏód 

EHHeﾐ a ﾏódHaﾐ pl. telefoﾐjáról Bluetooth kapIsolatoﾐ keresztül 
tud haﾐgot átküldeﾐi pl. egy vezeték ﾐélküli kapIsolattal nem 

reﾐdelkező haﾐgszóróra. 

1. Töltse fel az egységet a ﾏellékelt USB káHellel ふIsatlakoztassa 
egy USB hálózati adapterhez vagy egy száﾏítógép szaHad USB 
portjáhozぶ 

2. Csatlakoztassa az egységet vezetékeseﾐ a haﾐgszórója AUX 
Heﾏeﾐetére a ﾏellékelt 3.5mm Jack adapterrel vagy egy Jack 

káHellel 
3. KapIsolja az egységet RX ﾏódHa 

4. KapIsolja He az egységet az 1-es MultifuﾐkIiós goﾏH hosszú 
ﾐyoﾏva tartásával (az állapotjelző LED kékeﾐ villog, jelezve, 
hogy készeﾐ áll a párosításraぶ 

5. Telefonja Bluetooth ﾏeﾐüjéHeﾐ keresse ﾏeg a Cヲ8 egységet 
és párosítsa vele 

6. Máris hallgathatja kedveﾐI zeﾐeszáﾏait telefoﾐjáról 

TX ﾏód 

EHHeﾐ a ﾏódHaﾐ pl. egy vezeték ﾐélküli Bluetooth kapIsolattal 
rendelkező fejhallgatót Isatlakoztathat vezeték ﾐélküli 
kapIsolattal ﾐeﾏ reﾐdelkező TV-jéhez. 

1. Töltse fel az egységet a ﾏellékelt USB káHellel ふIsatlakoztassa 
egy USB hálózati adapterhez vagy egy száﾏítógép szaHad USB 
portjáhozぶ 

2. Csatlakoztassa az egységet vezetékeseﾐ a TV-je AUX 

kiﾏeﾐetére a mellékelt 3.5mm Jack adapterrel vagy egy Jack 

káHellel 
3. KapIsolja az egységet TX ﾏódHa 

4. KapIsolja He az egységet az 1-es MultifuﾐkIiós goﾏH hosszú 
ﾐyoﾏva tartásával (az állapotjelző LED pirosan villog, jelezve, 

hogy készeﾐ áll a párosításraぶ 
5. KapIsolja He vezeték ﾐélküli fejhallgatóját és állítsa párosítási 

ﾏódHa ふa ﾏegfelelő Heállítást keresse eszközéﾐek leírásában) 

6. A kapIsolat az egység és a fejhallgató között automatikusan 

létrejöﾐ ふsikeres kapIsolódás esetéﾐ az állapotjelző LED 
folyaﾏatos piros világításra váltぶ 

7. Máris hallgathatja TV-jéﾐek haﾐgját vezeték ﾐélküli 
fejhallgatójáﾐ. 

Beépített ﾏikrofoﾐ 

Az egység reﾐdelkezik Heépített ﾏikrofoﾐﾐal, így, ha pl. egy 

autórádióhoz Isatlakoztatja kihaﾐgosítókéﾐt is haszﾐálhatja. 

SpeIifikáIió 

• Bluetooth verzió: Vヵ.ヰ 

• Akkuﾏulátor: ヱヴヰﾏA, Heépített 

• Működési idő egy töltéssel: kH. ヴ óra 

• Működési távolság: kb. 10m ふrálátássalぶ 

 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER® Huﾐgary Kft. tulajdoﾐát 
képezﾐi és szerzői jog védi.  
A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli eﾐgedélye ﾐélkül 
ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír 
alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a terﾏék 
gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 

 


