
 

 

Manual de instalare și utilizare 
Adaptor audio fără fir 2 în 1 cu transmițător și receptor Bluetooth 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cod precomandă: ADAPT-BT-COMFY-WL 



 

 

Vă mulțumim că ați ales adaptorul audio cu transmițător (TX) și receptor (RX) Bluetooth. Acest dispozitiv combină funcțiile 

transmițătorului și receptorului fără fir într-un singur dispozitiv pentru redare audio. În modul de transmisie (TX), acesta redă 

semnalele audio fără fir de la dispozitivele care nu sunt dotate cu tehnologia Bluetooth la căștile sau difuzoarele dvs. Bluetooth. 

În modul de recepție (RX), redă fără fir semnalele audio la difuzorul dvs. cu cablu, căști, sistemul audio auto sau de cameră, de 

la playerul dvs. multimedia compatibil Bluetooth. Pentru o mai bună experiență, citiți cu atenție aceste instrucțiuni. 

  

Conținutul pachetului: 

 Adaptor audio Bluetooth Tx și Rx 

 Cablu auxiliar cu conexiune de 3,5 mm tată-tată 

 Cablu de încărcare micro-USB       

 Manual de utilizare 

 

Caracteristici: 

1. Tehnologie Bluetooth avansată 4.2, cu transmițător și receptor. 

2. Transmiteți fără fir semnalul audio de la televizor, CD player sau PC la căști, difuzoare, chiar și la sistemul audio al mașinii.  

3. Latența scăzută și transmisia instantanee a sunetului îi permit utilizatorului să se bucure de sunet de înaltă calitate și de 

imagini HD în mod sincron.  

4. Conectivitate și calitate audio superioare, cu o stabilitate îmbunătățită a conexiunii, o asociere mai rapidă și 

consum redus de energie pentru dispozitivele conectate. 

5. Schimbați modurile de operare și modurile de conectare audio prin simpla acționare a unui comutator. 

6. Bucurați-vă de până la 10 ore de utilizare cu ajutorul bateriei interne cu capacitate mai ridicată și de tehnologia cu 

reîncărcare rapidă în 2 ore. 

7. Adecvat pentru utilizarea în mașină ca set audio mâini libere. 

8. Baterie reîncărcabilă de 450 mAh încorporată, timp de așteptare de aproximativ 35 de ore. 

 

Specificații: 

Versiune Bluetooth: 4.2 

Distanța de recepție Bluetooth: aproximativ 8 metri 

Bluetooth ID: COMFY 

Durata de funcționare în regim TX: 10 ore 

Durata de funcționare în regim RX: 10 ore 

Durata de funcționare în așteptare: aproximativ 35 de ore 



 

 

Timp de încărcare: 2 ore 

Capacitate baterie: 450mAh 

Putere la intrare: 5 Vc.c./500 mA 

Dimensiunile produsului: 71x51x14,7 mm 

Microfon: ∮4,0x1,5 mm/-43 db            

Mufă audio: Aux-in/Aux-out de 3,5 mm 

Greutatea produsului: 50,7 g 

Material: Carcasă neagră din ABS  

 

Compatibilitate:  

Acest dispozitiv poate fi asociat ca set mâini libere cu orice dispozitiv Bluetooth compatibil. De fiecare dată se poate conecta 

numai cu un singur dispozitiv Bluetooth. 

 

Precauții:  

Citiți cu atenție toate avertismentele referitoare la instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza acest produs. Utilizarea 

necorespunzătoare a acestui produs poate duce la deteriorarea sa ori a dispozitivelor atașate acestuia. Pentru a vă asigura că 

produsul funcționează corespunzător, nu îl utilizați în următoarele condiții:  

1.În medii cu umiditate ridicată sau subacvatice.  

2.În apropierea aparatelor de încălzit sau în medii cu temperaturi ridicate.  

3.În lumina directă și puternică a soarelui. 

4.În locuri unde este expus căderii  

5.Nu demontați produsul fără să aveți permisiune în acest sens, altfel riscați anularea garanției. 



 

 

Aspect:

                     

Instrucțiuni de utilizare 

Utilizarea dispozitivului 

1. Acționați „ON” sau „OFF” pentru a porni sau a opri aparatul.  

2. Comutând la „TX“ (modul de transmisie), produsul va căuta dispozitivele bluetooth disponibile în mod automat și lumina ledului 

va lumina intermitent alb; când are loc o asociere cu succes la dispozitivele Bluetooth, ledul va ilumina constant alb. Atunci când 

comutați la „RX” (modul de recepție), ledul va ilumina albastru, iar la asocierea cu dispozitivele Bluetooth, ledul va ilumina 

constant albastru. 

3. Produsul va căuta în mod automat dispozitivele Bluetooth disponibile. Dacă asocierea cu dispozitivele Bluetooth nu reușește 

pentru o perioadă lungă de timp, apăsați  pentru a căuta din nou dispozitivele Bluetooth și pentru reconectare.    

4. Produsul se va opri automat dacă nu descoperă în 10 minute dispozitive Bluetooth care pot fi asociate; glisați comutatorul 

„ON/OFF” pentru a reporni adaptorul. 
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    Condiții  
   Mod   
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auxiliare) 

 

 

În modul transmisie (TX): 

 

 

 

1. Când adaptorul este asociat cu dispozitivele Bluetooth, LED-ul va ilumina constant alb.  

2. Apăsați lung „<” pentru a scădea volumul și apăsați lung „>” pentru a crește volumul. 

 

 

 

 

Modul de transmisie 



 

 

În modul recepție (RX): 

 

1. Când adaptorul este asociat cu dispozitivele Bluetooth, LED-ul va ilumina constant albastru.  

2. Apăsați scurt butonul „<” pentru a reda melodia anterioară și apăsați scurt „>” pentru a reda melodia următoare.  

3. Apăsați lung „<” pentru a scădea volumul și apăsați lung „>” pentru a crește volumul. 

4. Apăsați scurt  pentru a reda/pune în pauză muzica. 

5. Apăsați scurt  pentru a răspunde la apelul primit în modul de apelare Bluetooth. 

6. Apăsați scurt  pentru a închide apelul în modul de apelare Bluetooth. 

7. Apăsați  și țineți butonul apăsat timp de 2 secunde în timpul apelului pentru a respinge apelul primit în modul de apelare 

Bluetooth. 

 

Încărcarea receptorului Bluetooth 

 

1. Când alimentarea bateriei este scăzută, va apărea notificarea aferentă.   

2. Indicatorul luminos LED va rămâne roșu în timp ce dispozitivul se încarcă și se va stinge când încărcarea este finalizată.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ghid de utilizare rapidă: 

Pornire Comutare în poziția „ON” 

Oprire Comutare în poziția „OFF” 

Mod de transmisie Comutare în poziția „TX” 

Mod de recepție  Comutare în poziția „RX” 

Conectarea dispozitivelor  
Apăsați  o singură dată pentru a căuta dispozitivele 

Bluetooth disponibile  

Redarea/punerea în pauză a 

muzicii 
Apăsați  o singură dată în timpul redării muzicii 

Răspundere la apel Apăsați  o singură dată când primiți un apel 

Terminare apel Apăsați  o singură dată în timpul apelului 

Ignorare apel 
Apăsați  și țineți butonul apăsat timp de 2 secunde în 

timpul apelului, eliberați-l când se aude un semnal sonor 

Reglarea volumului 
Apăsați „<” sau „>” și țineți-l apăsat timp de 2 secunde pentru 

a scădea sau crește volumul în modurile RX & TX. 

Selectarea melodiilor 
Apăsați „<” sau „>” pentru a reda melodia anterioară sau 

următoare în modul RX.  

 

Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea 
, depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu 
gaze de efect de sera sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele 
speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea 
ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la 
groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta 
obiectul unei colectari separate a EEE: 

 

Importator si distribuitor: 

SC VITACOM ELECTRONICS SRL 

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*, 

suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro 
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http://www.vitacom.ro/

