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Bluetooth® hudební přijímač                  

 

 

 

Obj. č.: 121 79 50 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Bluetooth® Hi-Fi 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.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití 
Bluetooth® přijímač, můžete připojit k Vaší běžné stereo soustavě a přehrávat tak hudbu z Vašeho 
Bluetooth® audio přehrávače, např. smartphonu, tabletu, notebooku a jiných zařízení, která mají  
odpovídající Bluetooth® připojení. Zařízení má vysílací dosah až 10 metrů nejsou-li v cestě signálu  
žádné překážky. 

Zvukový signál lze přenést z přijímače do hi-fi soustavy prostřednictvím 3,5mm zdířky. Napájení je 
realizováno skrz USB port např. z počítače nebo přes USB napájecí adaptér (není součástí dodávky). 

Aby byl zajištěn spolehlivý přenos hudby, je třeba, aby byl zařízeními podporován Bluetooth® protokol 
v režimu A2DP a SBC kodek. 

Bluetooth® je technologie bezdrátového přenosu dat na krátké vzdálenosti. 

Výrobek je určen pro provoz v suchých vnitřních prostorách 

 

Rozsah dodávky 

• Bluetooth® audio přijímač 
• 3,5 mm jack samec/samec kabel (174 cm) 
• Kabelový adaptér 3,5 mm jack/cinch (10 cm) 
• USB napájecí kabel (100 cm) 
• Uživatelský manuál 

 

Popis výrobku 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3 

 

Uvedení do provozu 
1. Připojte Vaše zařízení pro přehrávání hudby (reproduktory, zesilovač, apod.) do 3,5 mm jack  

zdířky (2) Bluetooth® přijímače pomocí přiloženého propojovacího jack kabelu, je-li to třeba,  
použijte kabelou redukci na cinch konektor. 

2. Ujistěte se, že je výrobek stabilně umístěn. 

3. Nyní připojte nízkonapěťový konektor USB napájecího kabelu do nízkonapěťové napájecí  
zdířky (3) Bluetooth® přijímače. 

4. Připojte USB-A konektor USB napájecího kabelu k USB portu počítače nebo jiného USB  
napájecího portu. 

5. LED kontrolka na Bluetooth® přijímači začne blikat v pravidelných intervalech.  
To značí, že Bluetooth® přijímač vyhledává dostupné Bluetooth® vysílače. 

a) Založení Bluetooth ® propojení 
1. Nyní aktivujte funkci Bluetooth® na zařízení, které chcete použít pro přenos zvukového signálu  

do Bluetooth® přijímače. Např. na Android zařízení naleznete příslušné nastavení v „Připojení“ 
v manu „Nastavení“. V Apple iOS naleznete funkci v nastavení Bluetooth®. Pro bližší detaily 
nahlédněte do návodu k obsluze Vašeho zařízení. 

2. Zadejte PIN kód pro připojení. Je-li to nutné, použijte 0000. Některá zařízení nevyžadují PIN kód. 
Bluetooth® přijímač zvládne uložit maximálně 8 historicky připojených zařízení. 

3. Jakmile je zařízení zobrazeno jako „Music Receiver“ klikněte na něj pro spárování Vašeho  
zařízení (např. Vaším smartphone)  s Bluetooth® přijímačem. Nejsou-li žádná jiná zařízení 
k Bluetooth® přijímači připojena, je toto zařízení automaticky vybráno jako přehrávač.  
LED kontrolka (1) bliká při navázaném spojení v intervalu 1x za sekundu.  

b) Přehrávání 
1. Na Vašem zařízení můžete přehrávat zvukový soubor. Zvukový signál je automaticky přenášen  

do Bluetooth® přijímače. V závislosti na zařízení je rovněž možné přepínat mezi výstupem na 
Bluetooth® přijímač nebo na zařízení, které běžně používáte pro přehrávání zvukových souborů. 

2. Je také možné přehrávat video. Obraz je zobrazen na Vašem zařízení (např. tabletu) a přitom  
je zvuk přehráván na audio soustavě, kterou máte propojenou s Bluetooth® přijímačem. 

3. Použijte Váš smartphone nebo tablet pro ovládání přehrávání a jeho hlasitosti.  

c) Ukon čení Bluetooth ® propojení 
1. Pro odpojení Vašeho zařízení od Bluetooth® přijímače jděte opět do Bluetooth® nastavení  

a zastavte Bluetooth® komunikaci. Alternativně můžete jednoduše vypnout Bluetooth® funkci. 

S Bluetooth® přijímačem může být spárováno několik zařízení, ale pouze jedno z nich 
můžete použít pro přehrávání. Pokud chcete použít jako zdroj signálu nějaké jiné zařízení, 
aktuálně používané musí být nejprve deaktivováno. 
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Řešení problémů 

Problém  Možná p říčina  Navrhované řešení 

Z reproduktorů nejde žádný 
zvuk 

Je funkce Bluetooth® na 
mobilní zařízení aktivována? 

Aktivujte na Vašem 
smartphonu nebo mobilním 
zařízení v nastavení funkci 
Bluetooth®. 

Je k dispozici správná verze 
Bluetooth® s A2DP? 

Zkontrolujte verzi vestavěného 
Bluetooth®. 

Jsou vysílač a přijímač blíže 
než 10 metrů od sebe? 

Přemístěte vysílač a přijímač 
do větší blízkosti. 

Jde ze zdroje zvukového 
signálu nějaký zvukový signál? 

Spusťte přehrávání zvukového 
souboru. 

 

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

 

 
 
 
 

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 přijímače.  

 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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Technické údaje 
 

Verze Bluetooth® Bluetooth® V 3.0 
Přenosový protokol A2DP 
Dosah 10 metrů, Třída 2 
Napětí nabíjecího vstupu 5V/ DC 
Audio výstup 3,5mm jack zdířka 
Podporovaná zařízení pro playback Zařízení musí podporovat A2DP 
Provozní podmínky 0 až +43°C, 5 – 90% RH 
Skladovací podmínky 0 až +60°C, 5 – 90% RH 
Rozměry (Š x V x H) 64 x 21 x 65 mm 
Hmotnost 40 g 

 

 

 

 
Záruka 
 

Na Bluetooth® Hi-Fi přijímač 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!  
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