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Bezdrátový Bluetooth                              
adaptér BT0024 

 
 

Obj. č.: 55 74 79 
 

 
 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového Bluetooth adaptéru BT0024.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Účel použití 
Je-li BT0024 použit jako Bluetooth vysílač, můžete jej připojit k Vašemu mp3 přehrávači nebo PC  
a bezdrátově přenášet hudbu do Bluetooth stereo přijímače (jakými je např. Bluetooth stereo sluchátka, 
Bluetooth stereo reproduktory atd.). Je-li použit jako Bluetooth přijímač, můžete jej připojit k Vaší běžné 
stereo soustavě a přehrávat tak hudbu z Vašeho Bluetooth audio přehrávače, např. smartphonu.  

Rozsah dodávky 
• Bluetooth audio vysílač/přijímač 
• 3,5 mm jack samec/samec kabel 
• USB nabíjecí kabel 
• Návod k obsluze 
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Vlastnosti 
• Přepínejte jednoduše mezi Bluetooth vysílačem a Bluetooth přijímačem 
• 3,5 mm konektor je použitelný pro většinu audio zařízení 
• Umožňuje Vašim audio zařízením vysílat stereo audio signál bezdrátově 
• Proměňte Vaše obyčejné reproduktory na Bluetooth reproduktory, přehrávejte hudbu  

z Vašeho mobilního telefonu nebo jiného A2DP zařízení. 
 

 

Popis a ovládací prvky 

       1. Multifunkční tlačítko (MFB): Přepínač On/off,  
    párování 

       2. Nabíjecí zdířka 
       3. LED indikátor 
       4. 3,5mm audio zdířka 
       5. TX/RX přepínač 
       6. 3,5 mm / 3,5 mm jack audio kabel 
 
 

Systémové požadavky 

a) Pokud bude BT0024 použitý jako audio vysílač, potřebujete mít k dispozici audio přehrávač 
s 3,5mm audio výstupem a Bluetooth A2DP přijímač, tj. např. Bluetooth stereo sluchátka, 
Bluetooth stereo reproduktory. 

b) Je-li BT0024 použit  jako Bluetooth přijímač, potřebujete stereo přijímač s 3,5 mm audio 
vstupem a Bluetooth A2DP vysílač, např. mobilní telefon s Bluetooth, MP3 přehrávač 
s Bluetooth apod. 

 

Nabíjení vestavěného akumulátoru 
• Před prvním použitím  

Před prvním použitím akumulátor nejprve úplně nabijte. 

• Slabá baterie 

Pokud v průběhu používání začne blikat červená LED, znamená to, že je akumulátor  
vybitý a je třeba jej nabít. 
1. Připojte nabíjecí kabel nebo nabíječku do síťové zásuvky. 
2. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte do nabíjecí zdířky BT0024 

Červená LED svítí = Nabíjení 
Červená LED nesvítí = Nabíjení ukončeno 

3. Nabíjení akumulátoru trvá přibližně 2,5 hodiny 
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TX/RX režim 
• Režim TX 

• Výběr režimu: Přepněte přepínač TX/RX do polohy TX dříve než jej zapnete. 

Připojení Bluetooth vysíla če k zařízení bez Bluetooth  

 

TX nebo RX nelze po zapnutí BT0024 změnit. 

1. Zapnutí/vypnutí vysíla če 

Funkce Obsluha LED indikátor 
Zapnutí vysílače Stiskněte na 3-4 sekundy 

tlačítko  
Na 1 sekundu se rozsvítí modrá 
LED 

Vypnutí vysílače Stiskněte na 3-4 sekundy 
tlačítko  

Na 1 sekundu se rozsvítí 
červená LED a poté zhasne 

 

2. Spárování s Bluetooth za řízením 

Po navázání spojení vysílače s Bluetooth stereo přijímačem si můžete užívat bezdrátový přenos 
hudby. Předtím, než zahájíte proces párování se přesvědčte, že Váš stereo přijímač podporuje 
Bluetooth A2DP profil. 

Při párování postupujte dle následujících kroků: 

1) Ujistěte se, že je vysílač vypnutý, pokud ne, tak jej vypněte. 

2) Vysílač a Bluetooth zařízení by měla být max. 1 metr daleko od sebe. 

3) Zapněte Váš Bluetooth stereo přijímač a uveďte jej do režimu párování. 

4) Stiskněte a podržte stisknuté multifunkční MFB tlačítko na vysílači na dobu cca 5-7 sekund  
a neuvolňujte jej, dokud nezačnou střídavě blikat červená a modrá LED, v tento okamžik  
vstoupil vysílač do režimu párování. 

5) Vysílač začne automaticky vyhledávat Bluetooth stereo zařízení a dokončí spojení. 

6) Po úspěšném navázání spojení zabliká modrá LED dvakrát každé 4 sekundy. 

7) Pro přehrávání hudby připojte vysílač do Vašeho hudebního přehrávače prostřednictvím  
3,5 mm audio konektoru. 

Připojení bluetooth vysílače k PC 

nebo audio přehrávači. 

Režim vysílače 

(přepínač v poloze TX) 

PC bez bluetooth MP3 přehrávač bez bluetooth 

Bluetooth reproduktory 
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Režim párování je aktivní po dobu 2 minut. Pokud nedojde k navázání spojení  
před vypršením tohoto intervalu, přejde vysílač do úsporného režimu.  

                    Vysílač se může párovat s Bluetooth stereo zařízením, jehož PIN je „0000“, „1234“  
                    nebo „1111“, „8888“. 

3. Připojování k Bluetooth za řízení 

1) Automatické připojení 
Pokaždé, když vysílač zapnete, připojí se automaticky naposledy připojenému zařízení. 

2) Ruční připojení 
Pokud je vysílač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, stiskněte krátce      
tlačítko a vysílač se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. 

3) K dispozici pro připojení 

Navíc, pokud je vysílač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, může přijmout 
požadavek na připojení, který vyšle přijímač, jež byl v minulosti s vysílačem spárován. 

4) Automatické vypnutí 
Vysílač se automaticky vypne, pokud nedošlo ke spojení s žádným zařízením za dobu 5 minut. 

5) Vyčištění seznamu spárovaných 
Ujistěte se, že je vysílač vypnutý, stiskněte a podržte 10 sekund stisknuté        tlačítko a uvolněte 
jej až tehdy, pokud se rozsvítí na 1 sekundu červená LED a na 1 sekundu modrá LED. 

6) LED indikátor 
LED indikátor Stav vysíla če 
Modrá LED bliká Režim párování 
Modrá LED blikne každou sekundu Úsporný režim, není připojeno žádné zařízení 
Modrá LED blikne dvakrát každé 4 sekundy Připojen k zařízení 
Červená LED bliká Akumulátor je vybitý 
 

• Režim RX 

• Výběr režimu: Přepněte přepínač TX/RX do polohy RX dříve než jej zapnete. 

Připojení Bluetooth p řijíma če k reproduktor ům bez Bluetooth 

 

TX nebo RX nelze po zapnutí BT0024 změnit. 
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1. Zapnutí/vypnutí p řijíma če 

Funkce Obsluha LED indikátor 
Zapnutí přijímače Stiskněte na 3-4 sekundy 

tlačítko  
Na 1 sekundu se rozsvítí  
modrá LED 

Vypnutí přijímače Stiskněte na 3-4 sekundy 
tlačítko  

Na 1 sekundu se rozsvítí 
červená LED a poté zhasne 

 

2. Párování s Bluetooth za řízeními 

Jak vstoupit do režimu párování 

Funkce Obsluha 
Spuštění režimu párování Ujistěte se, že je přijímač vypnutý. 

Stiskněte a podržte stisknuté         tlačítko na přijímači na dobu  
cca 5-7 sekund a neuvolňujte jej, dokud nezačnou střídavě blikat 
červená a modrá LED, v tento okamžik vstoupil přijímač do režimu 
párování.  

 
Režim párování je aktivní po dobu 2 minut. Pokud nedojde k navázání spojení  
před vypršením tohoto intervalu, přejde přijímač do úsporného režimu. 

 Párování s mobilní telefonem s Bluetooth 
Ujistěte se, že Váš mobilní telefon disponuje funkcí Bluetooth.  
Konkrétní postupy pro spárování se mohou lišit s různými typy mobilních telefonů. 
Pro bližší informace se prosím podívejte do návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu.  
Obecné pokyny pro spárování jsou následující: 

1) Při párování ponechte přijímač a mobilní telefon s aktivním Bluetooth max. 1 metr od sebe. 
2) Uveďte přijímač do režimu Párování (viz. Kapitola“Jak vstoupit do režimu párování“). 
3) Aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a nastavte jej do režimu pro vyhledávání okolních 

Bluetooth zařízení, je-li vyhledávání ukončeno, zvolte „BT0024“ ze seznamu nalezených 
Bluetooth zařízení. 

4) Je-li to vyžadováno, vložte heslo nebo PIN: „0000“. 
5) Pokud Vás mobilní telefon vyzve k potvrzení spojení, zvolte „Ano“. 
6) Po úspěšném navázání spojení zabliká modrá LED dvakrát každé 4 sekundy. 
 

Tipy: 
1. Pokud párování selže, vypněte přijímač a opakujte proces párování, viz kroky 1-6 výše. 
2. Po úspěšném spárování si budou přijímač a mobilní telefon pamatovat jeden druhého a nebude 

třeba provádět párování v budoucnu opětovně. Přijímač má paměť na 8 spárovaných zařízení, 
pokud jejich počet překročí 8, deváté spárované zařízení přepíše v paměti první uložené. 

3. Přijímač se po každém zapnutí automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.  
Pokud jej chcete spárovat s jiným zařízením, deaktivujte nejprve Bluetooth na aktuálně 
spárovaném zařízení a pokuste se spárovat s novým zařízením dle postupu viz kroky 1-6 výše. 

3. Poslouchání hudby 
Jestliže je BT0024 používáno jako přijímač, můžete jej připojit ke 3,5 mm stereo sluchátkům  
nebo stereo reproduktorům pomocí 3,5 mm / 3,5 mm jack audio kabelu. Odteď můžete poslouchat 
hudbu a ovládat pauzu/přehrávání hudby. 
 

Funkce Stav p řijíma če Obsluha 

Pauza Přehrává hudbu Stiskněte 1x krátce      tlačítko 

Přehrávání Přehrávání je přerušeno Stiskněte 1x krátce      tlačítko 
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4. Připojování k Bluetooth za řízení 

1) Automatické připojení 
Pokaždé, když přijímač zapnete, připojí se automaticky naposledy připojenému zařízení. 

2) Ruční připojení 
Pokud je přijímač v úsporném režimu a není připojen k žádnému zařízení, stiskněte krátce      
tlačítko a přijímač se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. 

3) Automatické vypnutí 
Přijímač se automaticky vypne, pokud nedošlo ke spojení s žádným zařízením za dobu 5 minut. 

4) Vyčištění seznamu spárovaných zařízení 
Ujistěte se, že je přijímač vypnutý, stiskněte a podržte 10 sekund stisknuté        tlačítko  
a uvolněte jej až tehdy, když se rozsvítí na 1 sekundu červená LED a na 1 sekundu modrá LED. 

5) LED indikátor 
LED indikátor Stav vysíla če 
Modrá LED nepřetržitě bliká Režim párování 
Modrá LED blikne každou sekundu Úsporný režim, není připojeno žádné zařízení 
Modrá LED blikne dvakrát každé 4 sekundy Připojen k zařízení 
Červená LED bliká Akumulátor je vybitý 

  

Často kladené otázky 
1. Co mám d ělat, když nejde BT0024 zapnout? 

Nabijte prosím vestavěný akumulátor dle postupu výše. 

2. Co mám d ělat, když se BT0024 nem ůže spárovat a p řipojit se k Bluetooth za řízení? 

1) Ujistěte se, že stereo přijímač podporuje A2DP 
2) Ujistěte se, že stereo přijímač umístěn max. 5 metrů daleko 
3) Ujistěte se, že stereo přijímač byl uveden do režimu párování. 

3. Co mám d ělat, když nemohu BT0024 vypnout? 

Nabijte jej prosím po dobu 2 sekund. 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového 
adaptéru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek  
a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

 
Bezdrátový adaptér nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev  
a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.  

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 

Technické údaje 
 

Verze Bluetooth Bluetooth V2.1 
Bluetooth profil A2DP a AVCRP 
Bluetooth frekvenční rozsah 2,405GHz až 2,480GHz 
Dosah 10 metrů, Třída 2 
Napětí nabíjecího vstupu 5V/ DC 
Akumulátor Li-Ion akumulátor 270 mAh 
Doba nabíjení Cca 3 hodiny 
Doba provozu TX – až 11 hodin / RX – až 6 hodin 
Nabíjecí zdířka micro USB 
Rozměry 51,4 x 34,7 x 8,6 mm 
Hmotnost 48,5 g 
 

Záruka 
 

Na bezdrátový Bluetooth adaptér BT0024 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení 
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                        KOV/3/2014 

 


