
Adaptor Bluetooth SMP BTAUX 
 

1. Comutator Pornit / Oprit: 
a. Pentru a porni, apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde până când auziți tonul „Împerechere”. 
b. Pentru a opri, apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde până când auziți un ton de „Oprire”. 
c. Dacă dispozitivul este inactiv timp de 5 minute, se va opri automat. 
 
2. Pentru a conecta un dispozitiv audio: 
a. Conectați setul cu cască 3.5 jack la portul corespunzător. 
b. Puteți conecta, de asemenea, un difuzor în același mod. 
 
3 Rasă: 
a. După tonul „Împerechere”, când indicatoarele roșu și albastru clipesc rapid, dispozitivul este gata 
pentru împerechere. 
b. Activați Discovery pentru dispozitivul dvs. Bluethooth activat și conectați dispozitivul la Bluethoot 
X7 imediat ce îl vedeți. 
c. Dispozitivul se va conecta automat la următoarea utilizare. 
d. Dispozitivul se poate conecta la două dispozitive compatibile Bluethooth în același timp. 
 
4. Încărcare: 
a. Conectați cablul DC 5V la încărcător, iar LED-ul roșu se va aprinde continuu în timpul încărcării. 
b. Se aude un ton de avertizare la baterie scăzut. 
c. Bateria încorporată are o încărcare de 30 de minute și oferă 4 ore de redare. 
 
5. Redarea muzicii: 
a. Apăsați scurt butonul de pornire pentru a face o pauză. 
b. Apăsați scurt butonul înainte pentru a avansa muzica timp de cel puțin 2 secunde. 
c. Apăsați scurt butonul înapoi pentru a reda melodia anterioară timp de cel puțin 2 secunde. 
 
6. solicită 
a. Apăsați scurt tasta de pornire pentru a răspunde la apel. 
b. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire pentru a respinge apelul. 
c. Apăsați rapid de două ori tasta de pornire pentru a forma ultimul număr sau apăsați scurt pentru a 
încheia apelul. 
          
Caracteristicile produsului: 4.1 Bluetooth 
Frecvența de funcționare: 2,4 Ghz 
Baterie Li-ion încorporată (30 minute reîncărcare, 4 ore de redare) 
Dimensiuni: 59x15x12 mm 
Greutate netă: 8g 
 

Importator; 
S.M.Power Kft 

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
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