Uvedení do provozu
•

Nejprve vybalte výrobek a veškeré jeho příslušenství.

•

Pak připojte Vaše audio zařízení k hudebnímu přijímači.
To provedete tak, že využijete analogový zvukový výstup Vaší např. stereo soustavy
nebo PC reproduktorů nebo se můžete přímo připojit ke sluchátkovému výstupu zařízení
prostřednictvím 3,5 mm jacku.
Pokud má přístroj, na kterém chcete přijímač provozovat optický Toslink vstup, doporučujeme
využít tento. V takovém případě je přenášen signál digitálně. Bude třeba pravděpodobně na domácím
zařízení aktivovat SPDIF vstup. V případě dotazů nahlédněte do návodu k obsluze Vašeho audio
zařízení.

Bluetooth audio přijímač
•

Obj. č.: 116 38 43

Připojte AC adaptér k napájecí zdířce a pak zasuňte do síťové zásuvky. Jakmile dojde ke spuštění
zařízení, modrá LED blikne 1x za 5 sekund na znamení, že je zařízení připraveno ke spárování.

Připojení prostřednictvím NFC (Android 4.1 nebo vyšší)
•

Nejjednodušší způsob, jak připojit přijímač je tehdy, když smartphone nebo tablet podporuje NFC.
Na takovém zařízení by měl být současně nainstalován Android 4.1 nebo vyšší. Pokud není Vaším
zařízením NFC podporováno, pokračujte rovnou do sekce „Ruční navázání Bluetooth® připojení.

•

Předtím, než můžete NFC použít, je třeba jej nejprve aktivovat. Funkci naleznete v menu Nastavení,
sekce Připojení.

•

Jakmile je NFC aktivní, stačí položit Vaše zařízení na hudební přijímač. Krátce poté by se mělo
®
objevit na displeji Vašeho zařízení vyskakovací okno s výzvou ke spárování s Bluetooth zařízením.
Potvrďte tuto výzvu tlačítkem „OK“.

Vážený zákazníku,

Na některých zařízeních se nemusí výzva zobrazit,
v takovém případě je

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Bluetooth audio přijímače.
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.

třeba dalšího zásahu.
•

Je-li to třeba, Bluetooth je automaticky aktivován a spojení navázáno.
Jakmile se tak stane, LED zůstane svítit.

•

Nyní pokračujte k sekci „Přehrávání“

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

Rozsah dodávky
•

Bluetooth přijímač

•

AC adaptér

•

Audio kabel 2x 3,5 mm sluchátkový jack

•
•

Kabel k adaptéru s 3,5 mm zdířkou na 2x sluchátkový jack
Návod k obsluze

®

®

Ruční navázání Bluetooth® spojení
•

Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete přehrávat hudbu na přijímači.
Tuto funkci naleznete na Android zařízeních v menu Nastavení, sekce Připojení a na iOS
zařízení v menu Nastavení, sekce Bluetooth.

•

Jakmile se na displeji zobrazí „Music receiver“ klikněte na párování, např. Vašeho smartphone
a přijímače. Není-li k přijímači připojeno jiné zařízení, dojde k jeho spárování s Vaším zařízení
a automaticky se zvolí přehrávání. Jakmile je spojení navázáno, modrá LED zůstane svítit.

®

Přehrávání
•

Nyní můžete přehrávat hudební soubory na Vašem zařízení. Zvukový výstup by měl být automaticky
®
na Bluetooth přijímači. V závislosti na zařízení lze přepínat mezi přehráváním prostřednictvím
®
Bluetooth přijímači a Vašem zařízení.

•

Je samozřejmě možné přehrávat i video. Můžete jej např. sledovat na tabletu a zvuk přehrávat
na přijímači a k němu připojenému audio zařízení.

•

Přehrávání hudby a ovládání hlasitosti funguje na Vašem smartphone nebo tabletu jako obvykle.
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Zrušení Bluetooth® spojení
•

®

Chcete-li své zařízení od přijímače odpojit, jděte zpět do Bluetooth nastavení a ukončete spojení.
Nebo můžete jednoduše deaktivovat na Vašem zařízení funkci Bluetooth®.
Jestliže se je s přijímačem spárováno více zařízení prostřednictvím Bluetooth®,
pouze jedno může být připojeno pro přehrávání hudby. Chcete-li použít jiné zařízení,
musíte odpojit předcházející.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bluetooth 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 veliké 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 součásti výrobku.

Technické údaje
a) Hudební přijímač
Napájení .....................................................prostřednictvím AC adaptéru
Provozní napětí ..........................................5 V/DC
Přenosová technologie ...............................Bluetooth® 3.0+DER
Dosah .........................................................max. 10 m
Podporované standardy/kodeky .................A2DP, aptX® kodek, SBC kodek, NFC (Android 4.1++)
Výstupy .......................................................3,5 mm jack zdířka, SPDIF (digitální, optický)
Rozměry (Š x V x H) ...................................76 x 20 x 70 mm
Hmotnost ....................................................55 g
Provozní teplota..........................................0 °C až +43 °C
Provozní vlhkost .........................................0% až 30% RH
Skladovací teplota ......................................0 °C až +60 °C
Skladovací vlhkost......................................0% až 30% RH
b) AC adaptér
Provozní napětí ..........................................100 – 240 V/AC, 50 – 60 Hz, 150 mA
Výstup.........................................................5V/DC, 600 mA
Výstupní konektor.......................................5,5 x 2,5 mm

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