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Produkt č.

  POPIS

USB bluetooth audio vysílač a přijímač

Toto kompaktní USB audio zařízení umožňuje 

bezdrátově připojit BT sluchátka k TV či rádiu, 

které má 3,5 mm jack výstup (režim vysílač). 

Umožňuje také bezdrátově  připojit standardní 

sluchátka či reproduktory s 3,5 mm jack vstupem 

k BT vysílacímu zařízení jako např. mobilnímu 

telefonu, notebooku či tabletu (režim přijímač).

Základní charakteristika modulu:

● Bluetooth verze 5.0

● A2DP BT stereo profil

● AVRCP BT profil (v režimu přijímač)

● Indikační LED dioda

1554586237

Model KN320 Napájení USB 4,75–5,25 V DC

Verze BT 5.0 Konektor M jack 3,5 mm

Dosah až 10 m Rozměry 32 x 17 x 8,5 mm

  SPECIFIKACE

  NASTAVENÍ

1Verze 1.0

Zařízení může pracovat v režimu vysílač (LED dioda svítí/bliká červeně) nebo v režimu přijímač (LED 

dioda svítí/bliká modře). Pro přepnutí módu modul dvakrát připojte a odpojte od napájení (USB portu).
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● Po připojení napájení začne červeně blikat LED dioda, což značí, že nejsou připojena BT 

sluchátka či reproduktory. Automaticky se začnou vyhledávat dostupná BT zařízení v okolí.

● Připojte audio kabel s jack 3,5 mm konektory do modulu a výstupu audio signálu TV či rádia.

● Zapněte párovací režim na přijímacím BT zařízení (sluchátkách, reproduktorech, BT přijímači).

● Při úspěšném připojení červená LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. 

● Při odpojení přijímacího zařízení (sluchátek, reproduktorů, …) začne dioda červeně blikat.

Režim vysílač (pro připojení BT sluchátek či reproduktorů)

Režim přijímač (pro připojení telefonu, tabletu atp.)

● Po připojení napájení začne modře blikat blikat LED dioda, což značí, že není připojeno žádné 

vysílací BT zařízení.

● Připojte sluchátka či reproduktory k modulu do konektoru jack 3,5 mm.

● Vyhledejte ve vysílacím BT zařízení (telefonu, tabletu atp.) zařízení s názvem “KN320” a 

potvrďte připojení.

● Při úspěšném připojení modrá LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. Ve sluchátkách 

se ozve upozornění “successful connection” (česky “úspěšné připojení”).

● Při odpojení vysílacího zařízení začne dioda modře blikat a ve sluchátkách se ozve upozornění 

“disconnected” (česky “odpojeno”).


