Popis a ovládací prvky
1 LED kontrolka
2 Tlačítko „Pairing“ (spárování)
3 Audio IN (vstup pro stero konektor 3,5 mm - jack)
4 Napájecí USB konektor

Bezdrátový audio vysílač BXT-1300 BT
Bluetooth® 4.0

Uvedení do provozu
Propojte audio vstup (3) vysílače s audio výstupem
přehrávače (sluchátka nebo například TV s výstupem
line level). Použijte dodávaný kabel.

Dbejte vždy pokynů uvedených v návodu
připojovaného zařízení! Nikdy nepoužívejte
výstup high-level (například připojení zvláštních
reproduktorů). V opačném případě by mohlo
dojít k nevratnému poškození vysílače.

Obj. č. 125 01 40

Připojte USB konektor (4) například do volného USB rozhraní TV. USB port musí dodávat proud
500 mA. Nikdy vysílač nepřipojujte ke zdroji, který neposkytuje požadované proudového hodnoty.
Zařízení umožňuje použití vhodného síťového adaptéru s výstupním proudem 500 mA.
Spárování s prvním Bluetooth® přijímačem

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového vysílače.
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!

Aktivujte režim spárování u prvního Bluetooth® přijímače (například sluchátka nebo audio přijímač).
Vždy dbejte pokynů uvedených výrobce použitého zařízení. Audio vysílač se většinou automaticky
připojí k přijímači. V té chvíli svítí LED kontrolka (1) nepřetržitě.
Spárování s druhým Bluetooth® přijímačem
Aktivujte režim spárování u druhého Bluetooth® přijímače. Stiskněte tlačítko „Pairing“ (2) na vysílači
a přidržte jej po dobu 1 sekundy. LED kontrolka (1) následně začne blikat. Audio vysílač se v té chvíli
pokusí o připojení k Bluetooth® přijímači. Během připojování dojde k vypnutí zvuku (funkce Mute)
u prvního přijímače. V případě úspěšného spárování bude svítit LED kontrolka (1) nepřetržitě.
Reset

Účel zařízení
Výrobek slouží jako audio vysílač. Přijímá analogový signál (line level) a prostřednictvím radiových vln
jej přenáší do dvou Bluetooth® sluchátek nebo dalších Bluetooth® audio přijímačů. Vysílač je napájen
z USB portu.

Audio vysílač je možné spárovat nejvýše se dvěma Bluetooth® zařízeními (například 2 bezdrátová
sluchátka). Přenosová data se ukládají v audio vysílači („Pairing“). Před připojením jiného / nového
bezdrátového zařízení, proveďte nejprve reset audio vysílače. Tím dojde k odstranění přenosových
dat aktuálně připojených zařízení. Reset provedete, stisknete-li tlačítko „Pairing“ (2) a přidržíte jej po
dobu 5 sekund, dokud nezačne LED kontrolka (1) blikat. Po resetu vysílače je možné provést připojení
(spárování) vysílače s jinými bezdrátovými přijímači.

Rozsah dodávky

Řešení problémů

Audio vysílač
Propojovací kabel
(3,5 mm stereo jack/3,5 mm stereo jack)
Návod k obsluze

Vždy ověřte dostatečné připojení napájecího kabelu. Ujistěte se o tom, že audio vstup vysílače
je propojen se správným audio výstupem (například TV). Připojené zařízení (například přehrávač)
je zapnutý a neposkytuje vyhovující audio výstup. Některá bezdrátová sluchátka nepodporují další
ovládání hlasitosti. Ověřte úroveň hlasitosti na přehrávacím zařízení nebo u sluchátek.
Zmenšete vzdálenost mezi audio vysílačem a přijímačem (například bezdrátová sluchátka).
Stejně jako audio vysílač, tak i jiná bezdrátová zařízení používají stejnou přenosovou frekvenci
2,5 GHz (například sítě WLAN). V takovém případě může docházet k vzájemnému rušení
bezdrátového signálu ze strany jiných zařízení. V případě přetrvávajících potíží proveďte
reset audio vysílače a připojených Bluetooth® přijímačů.

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

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných předpisů.
Šetřete životní prostředí! Přispějte tak k jeho ochraně!

Technické údaje
Napájení
Vstup
Bluetooth® profil
Počet zařízení pro
spárování
Přenosová frekvence
Bezdrátový dosah
Kompatibilita
Provozní podmínky
Rozměry
Hmotnost

5 V DC / USB max. 500 mA
3,5 mm stereo jack / line level
A2DP
max. 2 (například sluchátka, audio přijímač nebo reproduktor)
2,4 GHz
až 10 m (v závislosti na místních podmínkách)
aptX® (podpora kodeků s normální / pomalou latencí), SBC kodek
teplota 0 až +50 °C, relativní vlhkost 5 až 90 % (bez kondenzace)
59 x 30 x 14
28 g
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