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Bästa kund, 
Kvalité har alltid varit vår drivande kraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig 
förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet I att skapa och specificera 
högkvalitativa produkter, tillverka och sälja de till slutanvändarna med Värde-för-Pengarna 
som primärt ändamål. Argon Audio är ett kompatibelt märke med dessa värderingar. Design 
och Teknik framställs I Danmark och tillverkningen sker i Fjärran Öster, där leverantörerna är 
mycket konkurrenskraftiga – och som levererar enastående Värde-för-Pengarna produkter. 
- En glädje för både oss och våra kunder!  
 
Grattis till din BT3, hoppas att den ger dig manga år av glädje och njutning. 
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Innehållsförteckning 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                   

       
1 Introduktion    page  1 
 1.1 Innehåll I förpackning    page 2 
 1.2 Säkerhetsinstruktioner   page 3 

2 Användning, controller och anslutningar   page 4 
     2.1   Överblick av bakpanel   page 4-6 
     2.2   Använda BT3 som D/A omvandlare   page 6 

3 Specifikationer   page 6 
 

1.1 Innehåll av förpackning;  

o ARGON AUDIO BT3 
o 5 volt strömadapter  
o Snabbstarts guide  

Vi rekommenderar att du behåller kartongen och förpackningsmaterial för framtida 
transporter.  

Vi rekommenderar också att du behåller denna användarmanualen för framtida bruk.  
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1.2 Säkerhetsinstruktioner 
 
 
 
 
 
 
 
• Koppla ifrån denna produkt från eluttaget före rengöring. Använd inte denna produkt nära 

vatten eller fukt. Spill inte vätska på produkten. Rengör endast med en torr trasa.  
• Placera enheten på en stabil yta.  
• Placera inte i en stängd bokhylla eller skåp som förhindrar luft att passera enhetens 

ventilation. 
• Installera inte nära varma källor, som element, värmeregister, spisar eller andra föremål 

som producerar värme. 
• Skydda strömkabeln från att bli trampad på eller hamnar i kläm, särskilt där pluggar 

lämnar produkten. 
• Under blixtnedslag, plugga ur produkten från vägguttag eller om den inte har använts 

under en längre period. Detta kommer att förhindra blixtnedslag och kraftledning från att 
skada produkten. 

• Försök inte att serva den här produkten själv. Att öppna upp eller ta bort skyddsplatta 
kan resultera i att du exponeras för farliga spänningar eller andra faror. Kontakta 
tillverkaren för hänvisning till ett auktoriserat servicecenter nära dig.  

• Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller integrerade kraftkretsar då detta 
kan resultera till brand och elektriska stötar. 

• Skjut aldrig in något föremål genom produktens öppningar, eftersom det kan leda till 
brand, elektriska stötar eller skador. 

• Använd lämpliga strömkällor. Anslut produkten till en korrekt källa, som beskrivs I 
bruksanvisningen eller som är markerat på produkten. 

 
Om det finns en blixt med en pil riktat på produkten, är det avsett att varna 
användaren om oisolerad “Farlig spänning” inom produkten, som kan vara 
tillräckligt riskfyllt för elektriska stötar för personer. 
 
Om det är ett utropstecken på produkten, är det avsett att varna användaren att det 
finns viktig information om drift och underhåll (service) i användarmanualen. 
 
 
Om det är en dubbel rektangulär symbol på produkten, betyder det att produkten är 
dubbelisolerad. Jordanslutning krävs ej. 
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2. Användning controller och anslutningar 
 
Argon Audio BT3 har 3 funktioner. Den kan fungera som: 

A. Bluetooth Receiver 
B. Bluetooth Transmitter 
C. High End D/A omvandlare  

 
Uppstart och primär användning: 
 Anslut strömadaptern till Argon Audio BT3 och koppla in strömmen I ett eluttag.  
 Power AV: Kort tryck på Power knappen, Power PÅ: Kort tryck på Power knappen.  

Av lampan är röd, PÅ lampan är blå. 
 För att para ihop eller koppla ifrån, tryck och hall parningsknappen I 3 sekunder. 

 
2.1 Överblick av bakpanel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POWER (1). på/av knapp. Tryck för att slå PÅ eller AV.  
 PÅ kommer indikera en blå LED lampa på framsidan. AV kommer indikeras av 

en röd LED lampa på framsidan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

① ② ③ ④ ⑦ ⑥ ⑤ ⑧ 
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2. PAIR (2). knapp.   
Denna knapp används för att para din: 
 
a) Uppspelningsenhet (RX läge), som mobiltelefon.  
b) Mottagningsenhet (TX läge), som Hörlurar. 
 
 a) Uppspelningsenhet (RX läge), parning av uppspelningsenhet så som en 

mobil telefon – sätt TX/RX (3) switch till RX läge.  
 Gå till Bluetooth inställningar på din telefon, se till att Bluetooth är aktiverat 

och välj “Para ihop en ny enhet”  
 Tryck och hall PAIR (2) knappen på BT3 I 3 sekunder tills att LED lampan 

blinkar. 
 BT3 kommer att dyka upp. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobila 

telefon och se till att BT3 är på ON (statiskt blått ljus på framsidan). 
 Tryck och håll PAIR (Tryck och håll PAIR (2) I 3 sekunder) LED lampan 

kommer att blinka blått på framsidan. 
 BT3 kommer att dyka upp på din mobiltelefon. Tryck på “BT3” på mobil 

telefonens display och para ihop med BT3. 
◊ Under processen kommer din telefon att “fråga” om att dela “kontakter 

etc.”, välj “ja”.  
 Din mobiltelefon och BT3 är nu parade och anslutna. 
 I BT inställnings skärmen på din mobiltelefon, tryck på inställnings knappen 

på den parade BT3 (ser ut som ett kugghjul). Om din mobiltelefon stödjer 
HD Audio så kommer det att synas i inställningarna. Aktivera HD Audio. 
 

 b) Mottagare enhet (TX läge), parning av mottagare enhet så som BT hörlurar 
– sätt TX/RX (3) switch till TX läge. 
 Anslut BT3 till den källan du vill sända (ex TV) med en optisk kabel eller en 

analog kabel.  
o Optisk kabel ansluts till OPTICAL IN (TX) (5) 
o Analog kabel ansluts till AUDIO IN (TX) (4) 

 Switch knapp på baksidan av BT3 till TX (3) 
 Tryck och håll parnings knappen I 3 sekunder tills att LED lampan på 

framsidan blinkar blått. 
 Slå på din mottagarenhet (BT hörlurar) och sätt enheten i parnings läge.  
 (BT3 kommer att automatiskt att ansluta till den närmsta BT enheten (Den 

enheten med starkast signal I din omgivning). Se till att placera enheten du 
vill ansluta så nära BT3 som möjligt)  

 När den är parad och ansluten med dina hörlurar, kommer den att spela 
upp.  

 För att koppla bort en enhet, tryck un-pair knappen I 3 sekunder och BT3 
kommer att automatiskt försöka ansluta till nästa enhet som är redo för 
parning.  

 För att undvika att para ihop med en enhet som ej önskas – stäng av den 
oönskade enheten.  
 

3. TX/RX (3). switch, för att byta mellan:  
 Uppspelnings läge (TX) – som mobiltelefon, laptop.  
 Mottagare läge RX) – som BT hörlurar.  
 D/A omvandlare funktions läge – sätt switch till TX (3)  
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4. AUDIO IN (TX) (4).  
 För användning utav hörlurar (Mottagare funktion). Anslut din TV (om din TV 

inte har optiskt ut) med RCA/Mini-Jack till RCA/Mini-Jack kabel. 
 

5. OPTICAL IN (TX) (5).  
  För användning utav hörlurar (Mottagare funktion) anslut din TV (om din TV 

har optiskt ut) med en optisk till optisk kabel.  
 För användning utav D/A omvandlare – anslut från enhet med musikkälla med 

optisk till optisk kabel. 
 

6. AUDIO OUT (RX) (6).  
 För Ljud uppspelnings (Uppspelningsfunktion) anslutning av din 

förstärkare/uppspelnings enhet (om din förstärkare/uppspelnings enhet inte har 
optisk ingång) med en RCA/Mini-Jack till RCA/Mini-Jack kabel. 

 För användning utav D/A omvandlare – anslut till musikkällans enhet med RCA 
till RCA/Mini-Jack kabel. 
 

7. OPTICAL OUT (RX) (7).  
 För användning utav ljuduppspelnings (uppspelningsfunktion) anslutning med 

förstärkare/uppspelnings enhet (om din förstärkare/uppspelnings enhet har 
optisk ingång) med en optisk till optisk kabel.  
 

8. DC 5V IN (8). Power plugg 
 Anslut strömförsörjningen till BT3 och eluttag.  

 
2.2 Användning av BT# som en D/A konverterare  
 
Sätt TX/RX (3) switch på baksidan av BT3 till TX läge.  
 Anslut uppspelnings enheten till OPTICAL IN (TX) (5), med en optisk till optisk 

kabel. 
 Anslut BT3 till din förstärkare med en RCA kabel till Audio Out (RX) (6) på BT3. 
 Uppspelning kommer att starta. Blå LED kommer att fortsätta att blinka I 90 

sekunder och sedan kommer den att stängas av. För att återaktivera BT funktion 
och parning, tryck och håll parnings knappen I 3 sekunder. LED lampan kommer att 
blinka igen. 

 Lägg märke till att Bluetooth uppspelning kommer att styra över D/A konverterare 
funktionen. Om du har parat ihop en BT enhet och börjar spela via BT så kommer 
D/A konverteraren att stanna.  

 
3.  Specifications 

◊ Bluetooth version 5.0 med aptX och HD-Audio  
◊ Ingångar: 1 x analog line-in (RCA), 1 x optisk digital (upp till 24-bit/96kHz, upplösning 

på digital utgång kommer vara den samma som upplösningen från signalkällan) 
◊ Utgångar: 1 x analog line-out (RCA), 1 x optisk digital  
◊ D/A-konverterarfunktion  
◊ Både sändnings och mottagare funktioner I BT läge 
◊ DAC: ESS Sabre high-end DAC stödjer upp till 24-bit/96kHz 
◊ Mått: 12,9 x 5,5 x 8,0 (LxHxD) 
◊ Vikt: 350 gram 


	Vi rekommenderar att du behåller kartongen och förpackningsmaterial för framtida transporter.
	Vi rekommenderar också att du behåller denna användarmanualen för framtida bruk.

