
HU  

 



2 
 

HU  Használati útmutató 

Kezelők és kijelző 

 

1. Bluetooth adó/vevő üzemmód kapcsolója 

2. Multifunkciós gomb 

3. Állapotjelző LED 

4. 3,5 mm-es audio csatlakozó (AUX) 

5. MicroUSB csatlakozó 

 

Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. 

Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a 
végéig olvassa el a használati útmutatót. A 
dokumentumot gondosan őrizze meg, mert 
még szüksége lehet rá. Amennyiben később 
másnak adja a készüléket, ezt a használati 
utasítást is adja oda az új tulajdonosnak. 

 

 

1. Figyelmeztetés és Tipp jelzések 
magyarázata 
 

              Figyelem 
 

  Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a 
  biztonságos használat módjára figyelmeztet, 
  vagy veszélyre hívja fel a figyelmet. 
 

 

 
 
 

              Tipp 
 

  Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a 
  használat szempontjából fontos információt 
  tartalmaz. 
 

 

2. A csomagolás tartalma 

• Bluetooth Audio Adapter 2-in-1 

• 3,5 mm-es jack kábel 

• MicroUSB-kábel töltéshez 

• Használat útmutató 

 

3. Biztonsági tudnivalók 

• A terméket magáncélú használatra tervezték, 
kereskedelmi célra nem használható. 

• Óvja a terméket a szennyeződésektől, 
nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket 
csak száraz környezetben használja! 

• Ne használja a terméket fűtőtest vagy más 
hőforrás közvetlen közelében! Ne érje a 
készüléket közvetlen napfény! 

• Ne használja a készüléket akkor, ha az 
figyelmének elterelésével vészhelyzetet 
idézhet elő; például autóvezetés közben, 
sportolásnál. Az eszköz használata közben 
mindig figyelje környezetét, beleértve a 
járművek mozgását is. 

• Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős 
rázkódásnak sem! 

• A terméket csak a specifikációban megadott 
paraméterekkel rendelkező töltővel szabad 
használni! 

• Ha a készülék megsérül, ne használja tovább! 

• A termékben lévő akkumulátort nem lehet 
kiszerelni, ezért amikor a készüléket az 
életciklusa végén hulladéklerakó helyre viszi, 
ennek figyelembevételével járjon el. Tartsa 
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be az elektromos készülékek 
hulladékgyűjtésére vonatkozó előírásokat! 

• Ne módosítsa a terméket; a készülék 
módosítása a garancia elveszítésével jár. 

• A csomagolást a legrövidebb időn belül 
dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési 
szabályoknak megfelelően járjon el! 

 
 

              Figyelem – újratölthető akku 
 

• Csak kompatibilis USB-s töltőt használjon a 
készülék akkumulátorának újratöltéséhez. 

• Soha ne használjon sérült vagy hibás töltőt, 
és ne csatlakoztassa a készüléket olyan 
USB-csatlakozóhoz sem, amely 
megrongálódott. A meghibásodott töltőt ne 
próbálja meg egyedül megjavítani. 

• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort ne 
töltse túl, és figyeljen arra is, hogy az 
akkumulátort soha ne merítse le teljesen. 

• Ne tárolja illetve ne töltse a terméket 
extrém hideg vagy extrém meleg 
környezetben. 

• Ha huzamosabb ideig nem használja a 
terméket, akkor is gondoskodjon arról, 
hogy az akkumulátorát rendszeresen, 
legalább háromhavonta, feltölti.  

 
4. Kezdeti lépések 

• Az adaptert saját, újratölthető 
akkumulátorral szerelték fel. Az akkumulátort 
az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. 

• A töltéshez a dobozban mellékelt kábel 
egyik végét csatlakoztassa a készülékhez (5), 
a másik végét pedig egy kompatibilis USB-s 
töltőhöz. Olvassa el figyelmesen az USB-s 
töltő használati utasítását is! 

• Az adapter állapotjelző fénye (3) a töltés 
során folyamatosan piros fénnyel világít. 

• Az akkumulátor teljes feltöltésének ideje akár 
2 órát is igénybe vehet. 

• A töltés elindítása és megállítása 
automatikus. 

 

5. Használat 

5.1 Az adapter bekapcsolása és kikapcsolása 

• Bekapcsolás: 

Ha az eszköz éppen ki van kapcsolva, nyomja 
be és tartsa is benyomva három 
másodpercig a multifunkciós gombot (2). Az 
állapotjelző LED (3) kék fénnyel világítani 
kezd. 

• Kikapcsolás: 

Ha az eszköz éppen be van kapcsolva, 
nyomja be és tartsa is benyomva három 
másodpercig a multifunkciós gombot (2). Az 
állapotjelző LED (3) fénye piros fénnyel 
kétszer felvillan, majd az adapter kikapcsol. 

 

Az első bekapcsolást követően a Bluetooth 
párosítási folyamat automatikusan elindul – az 
eszközök párosításával kapcsolatos 
tudnivalókat az 5.2-es pont tartalmazza. 

 

5.2 Bluetooth adapter párosítása vevő (RX) 
módban 

 

              Tipp – eszközök párosítása 
 

• Győződjön meg róla, hogy az az eszköz, 
amellyel csatlakozni szeretne, szintén be 
van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig 
aktív. 

• További információkat a másik eszközhöz 
mellékelt használati útmutató tartalmaz. 

 

• Kösse össze a hangszórót (vagy más 
végpontot) és a Bluetooth adaptert a 
mellékelt 3,5 mm-es jack kábel segítségével; 
használja az AUX csatlakozót (4). 

• Válassza ki a fogadó módot: a kapcsolót (1) 
állítsa RX állásba. 

• A küldő eszköz és az adapter közötti 
távolság optimális esetben kevesebb, mint 1 
méter. Minél kisebb a készülékek közötti 
távolság, annál jobb. 

• Kapcsolja be az adaptert, majd nyomja meg 
kétszer egymás után a multifunkciós gombot 
(2). Három másodperc elteltével az 
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állapotjelző LED (3) fénye váltakozó kék 
illetve piros színnel villogni kezd, ami azt 
jelzi, hogy az adapter párosítás üzemmódba 
kapcsolt. 

• A küldő eszközön nyissa meg a Bluetooth 
menüt, futtasson le egy eszközkeresést, majd 
várjon, amíg a BTI-020V név megjelenik a 
listán. 

• Válassza ki a BTI-020V-t, majd várjon, amíg a 
Bluetooth kapcsolat létre nem jön. 

 
 

              Tipp – eszközök párosítása 
 

• Előfordulhat, hogy a küldő eszköz jelszót 
kér a Bluetooth kapcsolat beállításához. 
Ebben az esetben az alábbi jelszavakkal 
próbálkozzon: 0000, 1234, 1111 illetve 
8888. 

 

 

              Tipp 
 

• Ha a párosítási folyamat sikeres, akkor  a 
készülék állapotjelző LED-je kék színre vált.  

 

5.3 Bluetooth eszköz párosítása küldő (TX) 
üzemmódban 
 

 

              Tipp – eszközök párosítása 
 

• Győződjön meg róla, hogy az az eszköz, 
amelyhez csatlakozni szeretne, szintén be 
van kapcsolva, Bluetooth adaptere pedig 
aktív. 

• További információkat a másik eszközhöz 
mellékelt használati útmutató tartalmaz. 

 

• Kösse össze a küldő eszközt (például 
telefont) és a Bluetooth adaptert a mellékelt 
3,5 mm-es jack kábel segítségével; használja 
az AUX csatlakozót (4). 

• Válassza ki a küldő üzemmódot: a kapcsolót 
(1) állítsa TX állásba. 

• Kapcsolja be a Bluetooth 
hangszórón/fülhallgatón a Bluetooth 
adaptert. 

• Amennyiben ehhez segítségre van szükség, 
kérjük tanulmányozza a 
hangszóró/fülhallgató használati 
útmutatóját. 

• Az adapter és a Bluetooth 
hangszóró/fülhallgató közötti távolság 
optimális esetben ne legyen nagyobb 1 
méternél. Minél kisebb a közöttük lévő 
távolság, annál jobb. 

• Miután az adaptert bekapcsolta, nyomja meg 
kétszer egymásután a multifunkciós gombot 
(2). Három másodperc elteltével az 
állapotjelző LED (3) kék színű fénnyel villogni 
kezd, ami azt jelzi, hogy párosítás 
üzemmódba kapcsolt. 

• Az adapter és a hangszóró/fülhallgató 
közötti kapcsolat automatikusan létrejön. 

 

5.4 Automatikus Bluetooth kapcsolat 
(sikeres párosítást követően) 

 

              Tipp – eszközök párosítása 
 

• Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth 
kapcsolatban érintett másik eszköz be van 
kapcsolva, és hogy annak Bluetooth 
adaptere aktív. 

• További információkat a másik eszközhöz 
mellékelt használati útmutató tartalmaz. 

 

• Ellenőrizze, hogy az adapter be van-e 
kapcsolva. 

• Ha az adaptert és az eszközt korábban már 
sikeresen párosította, akkor az adapter 
bekapcsolását követően a kapcsolat 
automatikusan létrejön. 

• Bekapcsolást követően azonnal használhatja 
az adaptert. 

 
 

              Tipp 
 

• Ha a párosítás (vagy a kapcsolat felépítése) 
sikeres, az állapotjelző LED (3) kék fénnyel 
folyamatosan világít. 
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              Tipp – instabil Bluetooth kapcsolat 
 

  Ha az adaptert egy másik eszközzel 
  párosította, akkor közöttük a kapcsolat 
  később, az eszközök bekapcsolását követően 
  automatikusan létrejön. Ha a kapcsolat nem 
  épülne fel magától, akkor ellenőrizze a 
  következőket: 

• Ellenőrizze a küldő eszköznél, hogy 
csatlakozott-e a BTI-020V nevű adapterhez 
vagy sem. 

• Ha nem, akkor ismételje meg az 5.2-es 
vagy 5.3-as pontban leírt lépéseket. 

• Előfordulhat, hogy a kapcsolat azért nem 
jön létre, mert az eszközök közötti 
kommunikációt valamilyen fizikai akadály 
zavarja, vagy túl messze vannak egymástól. 
Ebben az esetben vigye közelebb 
egymáshoz a készülékeket. 

• Előfordulhat továbbá, hogy a Bluetooth 
kapcsolat azért nem jön létre, mert az egyik 
készülék akkumulátora túlságosan lemerült. 

 

5.5 Második eszköz párosítása küldő (TX) 
üzemmódban 

• Kapcsolja be az adaptert és a két Bluetooth 
hangszórót/fülhallgatót, és hajtsa végre az 
5.3-as pontban leírtakat. 

• Az adapter automatikusan elnevezi a két 
eszközt A-nak illetve B-nek, és felépíti velük 
a Bluetooth kapcsolatot. 

 

5.6 Párosított eszközök szétválasztása 

• Kapcsolja ki az adaptert, akár RX akár TX 
üzemmódban használja. Várjon 3 
másodpercet, kapcsolja át a módválasztót (1) 
a másik állásba, majd kapcsolja be újra az 
adaptert; ezzel az összes korábban párosított 
készülék adatai törlődnek a memóriából. 

 

5.7 Az akku töltöttségi szintje 

• Az állapotjelző LED (3) piros fénnyel kezd 
villogni, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony. 

• Töltse fel az akkumulátort a 4-es pontban 
leírtak szerint. 

 

6. Tisztítás és karbantartás 

A készülék tisztításához enyhén nedves, puha 
kendőt használjon. Erős vegyszert soha ne 
használjon. Figyeljen arra, hogy tisztítás közben 
a víz nehogy a készülék belsejébe jusson. 
 

7. Garanciális tudnivalók 

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget 
olyan meghibásodásért, amely a termék hibás 
telepítéséből, nem rendeltetésszerű 
használatából vagy a használati útmutatóban 
foglaltak be nem tartásából ered. 
 

8. Terméktámogatás 

Amennyiben a termékkel kapcsolatban 
bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval. Bővebb 
információ: http://hama.hu. 
 

9. Műszaki adatok 

Bluetooth verzió 4.1 

Támogatott profilok A2DP 

Hatótávolság <10 méter 

Akkumulátor típusa Lítium-polimer, 
újratölthető 

Töltés áramerőssége 240 mA 

Töltési idő kb. 2 óra 

Üzemidő küldő (TX) 
üzemmódban 

kb. 13 óra 

Üzemidő fogadó (RX) 
üzemmódban 

kb. 12 óra 
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10. Hulladékkezelés 

Az elektronikus hulladék veszélyes 
hulladéknak minősül, kezelésekor 
az Európai Parlament 2012/19/EU 
rendeletének 14-es cikkelye 
szerint kell eljárni. Az elemek és 
akkumulátorok kezelésével 

kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 
2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye 
tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket 
különös gondossággal kell kezelni, elektronikus 
hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő 
udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére 
kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az 
Európai Unió tagállamainak nemzeti 
szabályozása tartalmazza. A terméken, a 
használati útmutatóban vagy a csomagoláson 
szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az 
elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó 
szabályok a terméket is érintik. A veszélyes 
hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, 
adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a 
kidobott termék környezetre gyakorolt 
hatásának minimalizálásához és az egészséges 
élet körülményeinek fenntartásához. 
 
 
11. EU irányelvek alkalmazása 

Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. 
kijelenti, hogy a [00137473] számú 
termékben használt 

rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében 
megfelel az Európai Unió 2014/53/EU 
direktívájában meghatározott feltételeknek. Az 
EU direktíva teljes szövege megtalálható a 
www.hama.com weboldalon, a 00137473-as 
számú termékekhez kapcsolódó letöltések 
között. 
 

Működési frekvencia 2402-2480 MHz 

Legnagyobb 
rádiófrekvenciás 
teljesítmény 

3,94 mW E.I.R.P. 

 
 


