Připojení a uvedení do provozu
•
•

Bezdrátový audio přijímač Bluetooth®

•

Předtím než začnete, vybalte výrobek a jeho příslušenství.
Nejdříve připojte k přijímači své audio zařízení.
3,5 mm výstup na přijímači použijte například k analogovému připojení stereo zařízení nebo PC
reproduktoru. K přístroji můžete také přímo připojit náhlavní soupravu s 3,5 mm konektorem.
Pokud je vaše zařízení, k němuž chcete připojit přijímač, vybaveno optickým vstupem Toslink,
doporučujeme používat toto připojení. V takovém případě se bude signál přenášet digitálně.
Je možné, že nejdříve budete muset aktivovat vstup S/PDIF na vašem domácím zařízení.
Postupujte podle návodu k obsluze daného zařízení.
Připojte napájecí adaptér ke zdířce na zařízení a poté ho zapojte do zásuvky elektrického proudu.
Pokud přístroj naběhne, začne blikat modrá LED kontrolka (1 x za 5 sekund), která signalizuje,
že přijímač je připraven pro připojení.

Vytvoření Bluetooth® připojení
•
•

Obj. č.: 109 45 58

®

Povolte funkci Bluetooth na zařízení, které chcete použít pro přenos dat na audio přijímač.
Například v případě chytrého telefonu Android najdete tuto funkci v nastavení telefonu
pod položkou „Připojení“. V systému iOS ji zase najdete v „Nastavení“ pod položkou „Bluetooth“.
Když se v seznamu dostupných zařízení objeví „Music Receiver“, vyberte ho např. pro připojení
přijímače k telefonu. Pokud není k audio přijímači připojeno žádné jiné zařízení, automaticky se
pro přehrávání vybere telefon. Když se vytvoří propojení mezi audio přijímačem a zařízením,
modrá LED kontrolka přestane blikat a začne trvale svítit.
I když můžete přes Bluetooth® připojit k přijímači hned několik zařízení, pro přehrávání audia
můžete použít jen jedno z nich. Pokud budete chtít použít jiní zařízení, musíte původní
zařízení nejdříve odpojit.

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového audio přijímače Renkforce Bluetooth®.
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 k obsluze.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

•
•
•

Nyní můžete na svém zařízení přehrávat libovolný audio soubor. V závislosti na zařízení můžete
®
také přepínat audio výstup mezi Bluetooth na audio přijímači a zdrojovým zařízením, který
používáte k přehrávání audio souborů.
Můžete samozřejmě přehrávat i video soubory. V takovém případě se obraz zobrazuje např.
na vašem tabletu a zvuk se přehrává na přijímači nebo na zařízení, které je k přijímači připojeno.
K ovládání přehrávání a hlasitosti se používají ovladače na chytrém telefonu nebo na tabletu.

Odpojení Bluetooth® připojení

Účel použití
®

Zařízení se používá k bezdrátovému příjmu audio dat přes Bluetooth . Audio signál se přitom dostává
do přístroje buď pomocí 3,5 mm výstupu nebo přes konektor optického kabelu S/PDIF. K přenosu lze
®
použít libovolné zařízení, které podporuje Bluetooth 3.0 a je schopno přehrávat audio soubory
a videa.
Přečtěte si pečlivě celý návod k obsluze, protože obsahuje velmi důležité pokyny, které se týkají
instalace, provozu a manipulace s přístrojem.

Rozsah dodávky
•
•
•
•
•

Přehrávání

Audio přijímač
Napájecí adaptér
Audio kabel s 2 x 3,5 mm konektorem
Adaptérový kabel 3,5 mm zásuvka jack 3,5 mm / 2x zástrčka cinch
Návod k obsluze

•

®

Pokud chcete své zařízení odpojit od přijímače, přejděte znovu k nastavení Bluetooth a připojení
vypněte.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do audio přijímače.
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 nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
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.
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.

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 prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
a) Audio přijímač
Napájení:
Přenosová technologie:
Dosah:
Podporované standardy a kodeky:
Výstupy:
Provozní teplota:
Provozní vlhkost:
Skladovací teplota:
Skladovací vlhkost:
b) Napájecí adaptér
Provozní napětí:
Výstup:
Zástrčka kabelu:
Rozměry (Š x V x H):
Hmotnost

5 V DC přes externí napájecí adaptér
®
Bluetooth 3.0 + EDR
Max. 10 m
®
®
Profil A2DP Bluetooth , kodek aptX , SBC
3,5 mm, S/PDIF (digitální, optický)
0 až +43 °C
0% až +30% (relativní vlhkost)
0 až +60 °C
0% až +30% (relativní vlhkost)
100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
5 V DC, 600 mA
5,5 x 2,5 mm
76 x 20 x 70 mm
55 g

Záruka
Na bezdrátový audio přijímač poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
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