
Adaptér Bluetooth SMP BTAUX 
 

Prepínač  
 
1. On / Off: 
a. Na zapnutie stlačte vypínač na 3 sekundy, kým nezaznie tón „Spárovanie“. 
b. Na vypnutie stlačte vypínač na 3 sekundy, kým nezaznie tón „Vypnutie“. 
c. Ak je zariadenie neaktívne 5 minút, automaticky sa vypne. 
 
2. Ak chcete pripojiť zvukové zariadenie: 
a. Pripojte 3,5-jackový headset k príslušnému portu. 
b. Rovnakým spôsobom môžete pripojiť aj reproduktora. 
 
3 Breed: 
a. Keď tón „Spárovanie“ rýchlo bliká, červené a modré indikátory sú pripravené na spárovanie. 
b. Zapnite zisťovanie svojho zariadenia s podporou technológie Bluethooth a pripojte zariadenie k 
zariadeniu Bluethoot X7, len čo to uvidíte. 
c. Zariadenie sa pripojí automaticky pri najbližšom použití. 
d. Zariadenie sa môže pripojiť k dvom zariadeniam schopným Bluethooth súčasne. 
 
4. Nabíjanie: 
a. Pripojte kábel 5 V DC k nabíjačke a červená kontrolka bude počas nabíjania nepretržite svietiť. 
b. Zaznie výstražný tón slabej batérie. 
c. Vstavaná batéria sa nabíja 30 minút a poskytuje 4 hodiny prehrávania. 
 
5. Prehrávanie hudby: 
a. Krátko stlačte vypínač, čím pozastavíte prehrávanie. 
b. Krátko stlačte tlačidlo pre posun vpred, aby ste hudbu posúvali najmenej o 2 sekundy. 
c. Krátkym stlačením tlačidla späť prehráte predchádzajúcu skladbu najmenej 2 sekundy. 
 
6. žiada, aby 
a. Hovor prijmete krátkym stlačením vypínača. 
b. Hovor odmietnete stlačením a podržaním vypínača. 
c. Ak chcete vytočiť posledné číslo, stlačte dvakrát rýchlo vypínač alebo krátko stlačte, aby ste ukončili 
hovor. 
          
Vlastnosti produktu: 4.1 Bluetooth 
Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz 
Zabudovaná lítium-iónová batéria (nabíjanie 30 minút, doba prehrávania 4 hodiny) 
Rozmery: 59x15x12 mm 
Čistá hmotnosť: 8 g 

 
Dovozcu; 

S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 

www.smpower.eu 
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