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1) Tuotekuvaus 
 

Tämä tuote on tehty lähettämiseen sekä vastaanottamiseen, kaksi yhdessä         
Bluetooth-laite. Tämä laite on käytettävyydessään niin yksinkertainen:       
käynnistyttyään se vastaanottaa äänisignaaleita vapaasti. Bluetooth-vastaanottotilan      
avulla voit lähettää musiikin puhelimestasi kotisi äänentoistolaitteisiin. On        
käytännöllisempää lähettää TV, CD, MP3 tai vastaavan signaalin        
Bluetooth-kuulokkeisiin tai Bluetooth-stereoihin tämän tuotteen Bluetooth-lähetystilan      
avulla. Kiitos tämän tuotteen pienen latenssin eli viiveen ansiosta, se tukee myös            
äänen suoratoistoa eri muodoissa, kuten verkkopelit, elokuvat tai muu TV-viihde.          
Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu, uudelleen ladattava akku pitkällä        
akkuelämällään, ja se ratkoo äänilaitteiden rajoituksia erinomaisesti ja laajentaa         
äänilaitteiden lähetysominaisuuksia. 

 
2) Tuotteen yleistiedot 
 

- Bluetooth-versio 4.2 
- Bluetooth-protokollatuki A2DP ja AVRCP 
- Yhteensopivuus monelle eri formaatille: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC 
- Lähetysetäisyys, noin 20 metriä (avoin tila) 
- Latausjännite: DC 5V 
- Teho: 3.7V 
- Virrankulutus: Äänitoistossa vähemmän kuin 20mA, valmiustila 0.6 - 4.5mA,         

sammutus noin 2 mikroampeeria 
- Toistoaika 10 tuntia 
- Latausaika 2 tuntia 
- Signaali-kohinasuhde: enemmän kuin 95db 

 
Tuki yhdestä kahteen: TWS-toiminto (Yhdestä kahteen tarkoittaa, että kaksi         

puhelinta voidaan liittää yhteen laitteeseen) Yhteysjärjestys tarkoittaa       
toistoprioriteettiä; TWS tarkoittaa yksi puhelin kahdella kaiuttimella, vasen kanava,         
Oikea tie. Oikea ja vasen kanava voivat olla toisistaan erillään tai yhdessä - tämä              
ominaisuus päivitetään ohjelmistopäivityksen yhteydessä. 

Tulo- ja lähtöliitäntä: 3.5 MM Stereo Kuulokkeet. 
Yhteensopivuus: Vastaanotin on yhteensopiva Androidin ja      

IOS-käyttöjärjestelmien ja niitä tukevien laitteiden kanssa. Lähetin on myös         
yhteensopiva CSR, a Czesh Rebublic, the network, the star micro, Ankai, Jianrong,            
Jie Li ja muiden Bluetooth-audio-ohjelmien kanssa. 
 
 
 



3. Toimituslista 
 

- 2-1:ssä Bluetooth-laite 1x 
- Tuotetiedot 1x 
- USB-latauskaapeli 1x 
- 3.5 MM audiokaapeli 1x 

 
 

4. Lataaminen 
 

Tässä tuotteessa on sisäänrakennettuna akku pitkällä käyttöiällä sekä        
valmiustilalla. On suositeltavaa ladata tämän tuotteen akku täyteen käyttöönoton         
yhteydessä. 
A) Liitä Mikro-USB -kaapelin toinen pää tuotteen latausporttiin ja toinen pää           
USB-pistorasiaan, kuten puhelimen laturiin, tietokoneen USB-porttiin) 
B) Lataaminen kestää noin 2 tuntia 
C) Lataamisen aikana näkyy punainen valo. Lataamisen valmistuttua punainen valo          
sammuu. 
D) Voit toistaa musiikkia latauksen aikana. Kun varaustaso on liian alhainen, mutta            
haluat kuunnella musiikkia, niin voit nauttia musiikista latauksen aikana. 
 
 

5. Toiminnallinen toiminta 
 

Vastaanottotila: Tämä tila on päällä defaulttina. Pitkään painettava näppäin on          
päällä, ja matkapuhelimen Bluetoothia tämä laite hakee "RX-TX-10" pariliitosta         
varten. 

Lähetystila: Paina pitkään käynnistysnäppäintä ja käynnistä Bluetooth-laite,       
jonka haluat yhdistää. Samaan aikaan paina Vastaanottimen + ja -          
äänenvoimakkuuspainikkeita vaihtaakseen vastaanottotilaan, joka automaattisesti     
yhdistyy vapaana olevan Bluetooth-laitteen kanssa. 



 
 

1. Vastaanottotila 
2. Bluetooth-valo 
3. Lähetystila 
4. Virtapainike 
5. Latausportti 
6. Äänenvoimakkuuspainike + / Seuraava kappale 
7. Äänenvoimakkuuspainike - / Edellinen kappale 

 


