
RECEIVER BLUETOOTH AUDIO QUER KOM0708, KOM0709, KOM0710 

Manual de utilizare 

 

Receptorul de muzică wireless permite ascultarea muzicii preferat, fără a fi nevoie sa schimbi CD-uri sau fara a  

folosi cabluri lungi întinse în cameră. Pentru a reda muzica direct de pe un dispozitiv compatibil, cum ar fi telefon 

sau un dispozitiv MP3, conectați receptorul la sistemul  audio, și apoi conectați dispozitivul la receptor folosind 

tehnologia Bluetooth.  

Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare. De asemenea, consultați manualul de 

instrucțiuni ale dispozitivelor conectate la acest receptor. 

Continut colet: 

1. Bluetooth Audio Receiver 

2. miniUSB cablu (numai KOM0708, KOM0709) 

3. 3.5mm cablu audio - 3,5 mm (doar KOM0708.KOM0710) 

4. Conector (numai KOM0708) 

5. Manual 

Bluetooth 

Tehnologia Bluetooth permite conectarea fără intre diverse dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele. 

Spațiul dintre cele două dispozitive trebuie să fie liber, fara obstacole, dar distanța dintre ele să nu depășească 10 

metri. Conexiunea poate fi afectată de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice. 

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 3.0  (pentru KOM0710 este Bluetooth 2.0), compatibil cu 

profilul A2DP.  

Conectarea la sistemul audio  

Conectați receptorul de muzică la un sistem audio, cum ar ca un sistem home stereo și ascultati muzica preferată la 

cea mai înaltă calitate. 

Introduceti  cablul  audio și conectați-l la conectorul de intrare la sistemul audio. 

Dacă sistemul audio are conectori de intrare separate pentru RCA, puteți utiliza un cablu adaptor RCA (adaptorul  

RCA nu este inclus in colet). 

Înainte de a începe transmisia muzicii, trebuie sa  conectati  receptorul de muzică la sistemul 

audio iar  apoi conectați la un dispozitiv  compatibil Bluetooth  cum ar fi un telefon. 

Asigurați-vă că receptorul de muzică este pornit și conectat la dispozitiv compatibil, și apoi selectați o melodie în 

dispozitiv. 

Modificarea volumului  se face prin controalele din sistemul audio.  

 

Specificatii  

KOM0708 

• Bluetooth 3.0 + EDR 

• Profile suportate: A2DP, 

AVRCP, casti, handsfree 

• Distanta maxima: 10 m 

• Timp in asteptare: 250 ore 

• Durată de redare muzică: 

până la 9 ore 

• Durată de încărcare: 

aproximativ 3 ore 

• Alimentare: 5 V DC / 130 mAh 

• Baterie incorporata 

 

 

 

 

 

KOM0709 

• Bluetooth 3.0 

• Profile suportate:  A2DP, 

AVRCP,  căști, handsfree, 

• Raza de acțiune de până la 

15m 

• Timp in  așteptare: până la 

140 ore 

• Durată de redare muzică: 

până la 6 ore 

• Durată de încărcare: 

aproximativ 2 ore 

• Alimentare 5V DC 

• Baterie incorporata 

 

 

 

KOM0710 

• Bluetooth 2.0 

• Suport A2DP V1.2 

• Raza de acțiune de până la 

10m 

• Alimentare USB  

 

 

 

 

 

Notă: Specificațiile pot fi 

modificate fără o notificare 

prealabilă. 


