
SMP BTAUX Bluetooth Adapter 

1. Be/Ki-kapcsolás: 
a. Bekapcsoláshoz nyomja 3 másodpercig a bekapcsológombot, amíg a ,,Pairing” hangjelzést 

nem hallja. 
b. Kikapcsoláshoz nyomja 3 másodpercig a bekapcsológombot, amíg a ,,Power Off” hangjelzést 

nem hallja. 
c. Ha az eszköz 5 percig nincs működésben, automatikusan kikapcsol. 

2. Audio eszköz csatlakoztatása: 
a. Csatlakoztassa a 3,5 jack fülhallgatót az ennek megfelelő portba. 
b. Hangszórót is tud csatlakoztatni ugyanezen a módon. 

3. Párosítás: 
a. A ,,Pairing” hangjelzés után amikora vörös és kék indikátorok gyorsan villognak, az eszköz 

kész a párosításra. 
b. Bluethooth képes eszközét kapcsolja be a felderítést és amint megpillantja a, a ’’Bluethoot 

X7,, eszközt csatlakoztassa hozzá eszközét. 
c. Legközelebbi használatkor az eszköz automatikusan fog csatlakozni. 
d. Az eszköz egyszerre kettő Bluethooth képes eszközhöz tud csatlakozni. 

4. Töltés: 
a. Csatlakoztassa DC 5V kábelt a töltéshez, töltés közben a vörös LED folyamatosan világít. 
b. Alacsony akkumulátor töltöttségkor hangjelzés figyelmeztet. 
c. A beépített akkumulátort 30 percig kell tölteni és 4 órás lejátszási időt biztosít. 

5. Zene lejátszás: 
a. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a szünethez. 
b. Röviden nyomja meg a tovább gombot a zene továbbléptetéséhez, legalább 2 másodpercig. 
c. Röviden nyomja meg a vissza gombot a az előző zeneszám lejátszásához, legalább 2 

másodpercig. 
6. Hívások 

a. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a hívás fogadásához. 
b. Nyomja hosszan a bekapcsológombot a hívás elutasításához. 
c. Nyomja meg gyorsan kétszer a bekapcsológombot az utolsó szám felhívásához vagy nyomja 

meg röviden a hívás bontásához. 

         Termékjellemzők:                                          4.1 Bluetooth 

Működési frekvencia: 2,4 Ghz 

Beépített Li-ion Akkumulátor (30 perces újratöltés, 4 órás lejátszási idő) 

Méretek: 59x15x12 mm 

Nettó tömeg: 8g 

Importőr; 

S.M.Power Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 

www.smpower.eu 
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7. Be/Ki-kapcsolás: 
a. Bekapcsoláshoz nyomja 3 másodpercig a bekapcsológombot, amíg a ,,Pairing” hangjelzést 

nem hallja. 
b. Kikapcsoláshoz nyomja 3 másodpercig a bekapcsológombot, amíg a ,,Power Off” hangjelzést 

nem hallja. 
c. Ha az eszköz 5 percig nincs működésben, automatikusan kikapcsol. 

8. Audio eszköz csatlakoztatása: 
d. Csatlakoztassa a 3,5 jack fülhallgatót az ennek megfelelő portba. 
e. Hangszórót is tud csatlakoztatni ugyanezen a módon. 

9. Párosítás: 
f. A ,,Pairing” hangjelzés után amikora vörös és kék indikátorok gyorsan villognak, az eszköz 

kész a párosításra. 
g. Bluethooth képes eszközét kapcsolja be a felderítést és amint megpillantja a, a ’’Bluethoot 

X7,, eszközt csatlakoztassa hozzá eszközét. 
h. Legközelebbi használatkor az eszköz automatikusan fog csatlakozni. 
i. Az eszköz egyszerre kettő Bluethooth képes eszközhöz tud csatlakozni. 

10. Töltés: 
j. Csatlakoztassa DC 5V kábelt a töltéshez, töltés közben a vörös LED folyamatosan világít. 
k. Alacsony akkumulátor töltöttségkor hangjelzés figyelmeztet. 
l. A beépített akkumulátort 30 percig kell tölteni és 4 órás lejátszási időt biztosít. 

11. Zene lejátszás: 
m. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a szünethez. 
n. Röviden nyomja meg a tovább gombot a zene továbbléptetéséhez, legalább 2 másodpercig. 
o. Röviden nyomja meg a vissza gombot a az előző zeneszám lejátszásához, legalább 2 

másodpercig. 
12. Hívások 

p. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot a hívás fogadásához. 
q. Nyomja hosszan a bekapcsológombot a hívás elutasításához. 
r. Nyomja meg gyorsan kétszer a bekapcsológombot az utolsó szám felhívásához vagy nyomja 

meg röviden a hívás bontásához. 

         Termékjellemzők:                                          4.1 Bluetooth 

Működési frekvencia: 2,4 Ghz 

Beépített Li-ion Akkumulátor (30 perces újratöltés, 4 órás lejátszási idő) 

Méretek: 59x15x12 mm 

Nettó tömeg: 8g 

Importőr; 

S.M.Power Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 

www.smpower.eu 

 


