
1. Introduktion til produktet 
Dette produkt er skabt til at modtage og 
transmittere, en 2-i-1 Bluetooth enhed. Dette 
produkt er simpelt at bruge og kan både 
transmittere og modtage alle lydsignaler. 
Gennem en Bluetooth-forbindelse, kan du høre 
musik fra din telefon på dit traditionelle 
musikapparat. Når du har enheden i Bluetooth 
transmitterende tilstand, er det meget 
nemmere at transmittere lyden fra dit TV, CD 
eller MP3 afspiller, til din Bluetooth højttaler 
eller headset. Da produktet har en teknologi 
der sørger for en lav latenstid, understøtter 
denne enhed også realtids transmittering af 
online spil, TV og film. Dette produkt har et 
indbygget, genopladeligt batteri, som har en 
lang batterilevetid. Det løser dine problemer 
med begrænset lydudstyr og udvider med et 
hav af funktioner, der gør lydoverførslen 
nemmere.  
 
2. Produktets primære parametre 
- Bluetooth version: 4.2 
- Bluetooth understøttelse: A2DP og AVRCP 
- Understøtter flere codec formater: MP3, 

WAV, WMA, APE, FLAC 
- Rækkevidde: >20M (åbent rum) 
- Inputspænding til opladning: DC 5V 
- Strømforsyning: 3.7V 
- Strømforbrug: afspilning ved mindre end 

20mA, standby ved 0.6-4.5mA, lukker ned 
ved 2 mikroampere 

- Virketid: >10 timer 
- Opladningstid: 2 timer 
- Signal-støj-forhold: mere end 95db 

- Understøtter en-til-to: TWS-funktionen (NB: 
en-til-to betyder at to telefoner kan 
forbinde til en enhed. 
Forbindelsessekvensen betyder prioriteret 
afspilning; TWS betyder 1 telefon med to 
højttalere, en venstre kanal og en højre 
Road. Den venstre og højre kanal kan, men 
behøver ikke at være separeret) -- denne 
funktion bliver opgraderet når softwaren 
bliver opgraderet. 

- Input/Output forbindelse: 3.5mm Stereo 
høretelefonstik 

- Kompatibilitet: Modtageren er kompatibel 
med Android og iOS styresystemer der 
bruges på adskillige telefoner; 
transmitteren er kompatibel med CSR 
Czech Republic, netværket, star micro, 
Ankai, RDA, Jianrong, Jie Li og andre 
Bluetooth lydprogrammer.  

 
3. Pakken indeholder 
- 2-i-1 Bluetooth maskine x 1 
- Produktets specifikationer x 1 
- USB opladerkabel x 1 
- 3.5mm lydkabel x 1 
 
4. Opladning 
Dette produkt har et indbygget, genopladeligt 
batteri, som kan stå på standby samt bruges i 
lang tid. Det anbefales at oplade batteriet helt 
op, før du bruger den første gang.  

A. Tilslut den ene ende af MicroUSB 
opladerkablet i produktets 
opladerindgang, og den anden ende i en 

standard USB indgang (såsom telefonens 
oplader, computerens USB interface). 

B. Oplad i omkring 2 timer. 
C. Det røde lys er tændt ved opladning og 

slukker når opladningen er fuldført. 
D. Du kan afspille musik under opladning. 

Når batteriniveauet er for lavt, men du 
gerne vil bruge dette produkt, kan du 
sagtens nyde musik mens den oplader. 

 
Modtagende tilstand: Dette produkt er 
standard drevet. Når enheden tændes, kan du 
forbinde den via Bluetooth ved at parre med 
”RX-TX-10”. 
Transmitterende tilstand: Tryk og hold 
tænd-knappen nede, og klargør 
Bluetooth-enheden der skal forbindes. På 
samme tid skal du holde Modtager + og – 
knapperne nede, for at skifte til den 
transmitterende tilstand, som automatisk vil 
forbinde med Bluetooth-enheden. 

 
1. Modtagende tilstand 
2. Bluetooth lys 
3. Transmitterende tilstand 
4. Tænd-knap 
5. Lydstyrke - / Forrige sang 
6. Opladerindgang 
7. Lydstyrke + / Næste sang 


