
Bedieningselementen

1 Gleuf voor geheugenkaart  
2 Toets 
3 Microfoon
4 Audio-aansluiting OUT
5 USB-aansluiting
6 Toets 
7 Toets 
8 LED-indicator

Aansluiten
• Verbind de meegeleverde audiokabel met de audio-aansluiting OUT (4).
• Verbind het andere uiteinde van de kabel met een audio-uitgang van uw audiotoestel (bijv. 

autoradio).
• Steek de audio-ontvanger in de USB-aansluiting van uw audiotoestel (bijv. autoradio).

   De audio-ontvanger heeft een speciale USB-aansluiting die in beide mogelijke 
richtingen in de USB-aansluiting van uw audiotoestel kan worden gestoken.  
Gelieve de audio-ontvanger zo aan te koppelen dat de microfoon (3) naar u ge-
richt is omdat de geluidstransfer bij het gebruik als draadloze luidspreker beïnvloed 
wordt. De afstand van de microfoon tot de luidspreker moet tussen 0,5 en 2 m 
bedragen.

Bediening
De audio-ontvanger beschikt over drie verschillende werkwijzen: De werkwijzen worden door 
het ingedrukt houden van de toets  (6) veranderd en door een bijpassende aankondiging 
begeleid.
PC-modus voor het gebruik als USB-geheugenstick en voor het afspelen van de geheugen-
kaart bij toestellen die over een geïntegreerde MP3-speler beschikken.
MP3-speler-gebruik voor het afspelen van de geheugenkaart op audiotoestellen die niet over 
een geïntegreerde MP3-speler beschikken.
Bluetooth®-gebruik voor het gebruik als draadloze luidspreker en het draadloos weergeven 
van muziek via een Bluetooth®-toestel.
Bij het afspelen van muziek wordt de laatste afspeelpositie opgeslagen, zodat bij het opnieuw 
afspelen op dezelfde plaats werd begonnen waar men was opgehouden.

a)  Gebruik als USB-opslagstick
• Plaats geen geheugenkaart in de daarvoor voorziene gleuf (1).

 Tijdens het plaatsen of verwijderen van de geheugenkaart mag de audio-ontvanger 
niet met een USB-interface verbonden zijn.

 Er worden SD-kaarten en micro-SDHC-kaarten tot max. 32 GB opslagcapaciteit 
ondersteund.

  De contacten van de geheugenkaart moeten naar boven wijzen. De kaart in de 
geheugenkaartgleuf (1) duwen tot deze vasklikt.  
Om de geheugenkaart te verwijderen, op de kaart drukken zodat deze ontgrendeld 
wordt en u deze kunt uittrekken.

• Steek de audio-ontvanger in een USB-interface van uw computer.
• Via de explorer van uw computer kunt u toegang krijgen tot de inhoud van de geheugenkaart 

en op die manier bestanden opslaan, verwijderen, verplaatsen...
• Wanneer uw audiotoestel (bijv. autoradio) het afspelen van muziek van USB-geheugensticks 

ondersteunt, kunt u nu de audio-ontvanger in de USB-interface van uw audiotoestel plaatsen 
en het afspelen zoals normaal met de toetsen van uw audiotoestel controleren. Bovendien 
worden de titel, enz... op het scherm van uw audiotoestel weergegeven.

b)  Gebruik als MP3-speler
 Voor het gebruik als MP3-speler moet er een geheugenkaart met MP3-bestanden in 

de geheugenkaartgleuf (1) worden geplaatst en de meegeleverde audiokabel moet 
aan een audio-ingang van uw audiotoestel aangesloten zijn.

• Selecteer op het audiotoestel de audio-ingang waarop de meegeleverde audiokabel is aan-
gesloten.

• Druk kort op de -toets (6), om het afspelen te starten of te stoppen.
• Druk 1x lang op de -toets (6) om naar het gebruik als USB-geheugenstick (PC-modus) 

over te schakelen.
• Druk 2x lang op de -toets (6), om naar Bluetooth® -gebruik over te schakelen.

 Wanneer uw audiotoestel het afspelen van USB-geheugensticks ondersteunt, moet 
u bij het omschakelen van MP3-speler-gebruik naar het afspelen via Bluetooth®, 
de audio-ingang op het audiotoestel opnieuw selecteren omdat die zich tijdens het 
omschakelingsproces automatisch op de USB-weergave (PC-modus) omschakelt.
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 Gebruiksaanwijzing
USB Bluetooth® Audio-ontvanger 
Bestelnr. 1561342

Beoogd gebruik
Het product dient voor de MP3-weergave van de geplaatste geheugenkaart, als Bluetooth® 
draadloze luidspreker en voor de weergave van muziekbestanden via een Bluetooth®-
verbinding. Het kan bovendien worden gebruikt met een geplaatste geheugenkaart of met een 
USB-opslagstick.
De energievoorziening gebeurt via de USB-interface.
Gebruik deze lichtbron uitsluitend in afgesloten ruimten. Vermijd beslist contact met vocht, 
bijvoorbeeld in badkamers.
Om veiligheids- en vergunningsredenen is het ombouwen en/of veranderen van het product 
niet toegestaan. Indien u het product voor andere doeleinden gebruikt dan hiervoor beschre-
ven, dan kan het beschadigd raken. Bovendien kan onjuist gebruik gevaren, zoals kortsluiting 
en brand veroorzaken. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze goed. 
Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.
Het	product	voldoet	aan	de	nationale	en	Europese	wettelijke	voorschriften.	Alle	firmanamen	
en productnamen hierin zijn handelsmerken van de betreffende eigenaar. Alle rechten voor-
behouden.
Het woordmerk BLUETOOTH® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Het 
gebruik van dit woordmerk is gelicentieerd. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn pro-
ductmerken van de betreffende eigenaars.

Omvang van de levering
• USB Bluetooth® Audio-ontvanger
• Audiokabel
• Gebruiksaanwijzing

Actuele gebruiksaanwijzingen           
U kunt de actuele gebruiksaanwijzingen in uw PC inlezen via www.conrad.com/downloads 
of door de getoonde QR-code te scannen. Volg de instructies op de genoemde website op.

Verklaring van de pictogrammen
  Het pictogram met het uitroepteken in een driehoek wijst op belangrijke aanwijzin-

gen in deze gebruiksaanwijzing die te allen tijde nageleefd moeten worden.
  U treft het pijl-symbool aan bij bijzondere tips en instructies betreffende de bedie-

ning.

Veiligheidsaanwijzingen
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en raadpleeg vooral de veilig-
heidsvoorschriften. Indien u de veiligheidsvoorschriften en de informatie over 
het juiste gebruik in deze gebruiksaanwijzing niet opvolgt, zijn wij niet aan-
sprakelijk voor daaruit voortvloeiend(e) letsel/materiële schade. Bovendien 
vervalt in dergelijke gevallen de waarborg/garantie.
• Dit product is geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en 

huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaarlijk 

speelgoed zijn.
• Bescherm het product tegen vocht, nattigheid, extreme temperaturen, heftige tril-

lingen, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Ga voorzichtig met het product om. Door stoten, slagen of een val, zelfs vanaf 

geringe hoogte, raakt het product beschadigd.
• Als een veilige werking niet meer mogelijk is, moet u het product buiten gebruik 

nemen en beschermen tegen onbedoeld gebruik. Een veilig gebruik is niet langer 
verzekerd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer naar behoren functioneert,
 -  gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen, of
 - aan zware transportbelastingen werd blootgesteld.

• Raadpleeg a.u.b. een vakman als u vragen hebt over de werking, de veiligheid of 
het aansluiten van het product.

• Laat onderhouds-, aanpassings- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door 
een vakman resp. een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.

• Mocht u nog vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beant-
woord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of andere spe-
cialisten.
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• Druk kort op de -toets (2), om het vorige nummer te selecteren.
• Druk lang op de -toets (2), om het volume te verlagen.
• Druk kort op de -toets (7), om het volgende nummer te selecteren.
• Druk lang op de -toets (7) om het volume te verhogen.

c)  Bluetooth® gebruik
Om de audio-ontvanger als Bluetooth® te gebruiken, moet hij eerst met een Bluetooth® -toestel 
worden verbonden. Dit proces wordt „pairing“ genoemd.

 Bij Bluetooth® -gebruik gebeurt de audioweergave via de aangesloten audiokabel. 
De meegeleverde audiokabel moet aan een audio-ingang van uw audiotoestel aan-
gesloten zijn.

Pairing
 Wanneer uw audiotoestel het afspelen van USB-geheugensticks ondersteunt, moet 

u de audio-ontvanger eerst manueel naar Bluetooth®-gebruik overschakelen, door 
het lang indrukken van de -toets (6).

• Na het insteken in de USB-aansluiting knippert de LED-indicator (8) snel om aan te geven 
dat het toestel klaar is voor pairing.

• Schakel uw mobiele telefoon waarmee de audio-ontvanger moet worden gekoppeld, in en 
activeer ook hier de pairing-modus (zie hiervoor de handleiding van het betreffende toestel). 
Het apparaat zoekt dan naar Bluetooth®-apparaten in het ontvangstbereik.

• Als de audio-ontvanger is gevonden, geeft uw Bluetooth®-apparaat de naam (USB KIT) weer.
• Selecteer de audio-ontvanger op uw mobiele telefoon.
• Wanneer de pairing met succes werd tot stand gebracht, licht de LED-indicator (8) blijvend 

blauw op en er wordt een signaaltoon weergegeven.
• De audioweergave gebeurt nadat de pairing met succes is gebeurd via de audio-ingang 

van het audio-toestel waaraan de meegeleverde audiokabel is aangesloten. Selecteer 
deze ingang op uw audiotoestel, in het geval dat dit nog niet zou zijn gebeurd.

Gebruik als handsfree-installatie
	 Het	toestel	beschikt	over	een	echodemping	en	een	audiofilter	om	een	goede	spra-

akkwaliteit mogelijk te maken.
• Selecteer een oproepnummer via het toetsenbord van uw mobiele telefoon.

Afbreken van het selectieproces: Druk kort op toets  (6)
• Inkomende oproep

aannemen: Druk kort op toets  (6)
weigeren: Toets  (6) lang indrukken

• Actieve oproep beëindigen
Druk kort op toets  (6)

• Nummerherhaling
Toets  (6) 2x kort indrukken

Muziekweergave via Bluetooth®

• Start de muziekweergave op uw mobiele telefoon. De weergave gebeurt via Bluetooth® via 
uw audiotoestel.

• Druk kort op de -toets (6), om het afspelen te starten of te stoppen.
• Druk kort op de -toets (2), om het vorige nummer te selecteren.
• Druk lang op de -toets (2), om het volume te verlagen.
• Druk kort op de -toets (7), om het volgende nummer te selecteren.
• Druk lang op de -toets (7) om het volume te verhogen.
• Om in deze gebruikswijze op de weergave van de geplaatste geheugenkaart (MP3-speler-

gebruik) over te schakelen, lang op de -toets (6) drukken. U hoort een bijhorende aan-
kondiging.

• Om van het MP3-speler-gebruik terug naar het afspelen van muziek via Bluetooth® over te 
schakelen, 2x lang op de -toets (6) drukken.

 Wanneer uw audiotoestel het afspelen van USB-geheugensticks ondersteunt, moet 
u bij het omschakelen naar het afspelen via Bluetooth®, de audio-ingang op het 
audiotoestel opnieuw selecteren omdat die zich tijdens het omschakelingsproces 
automatisch op de USB-weergave (PC-modus) omschakelt.

 Zowel bij het afspelen van muziek via Bluetooth®, alsook bij het gebruik als MP3-
speler wordt het afspelen van muziek bij een inkomende oproep automatisch onder-
broken en na het gesprek opnieuw opgestart.

Onderhoud en schoonmaken
 Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of ande-

re chemische oplosmiddelen, omdat hierdoor de behuizing aangetast of de algehele 
werking negatief beïnvloed kan worden.

Gebruik een droge, pluisvrije doek om het product schoon te maken.

Oplossen van problemen
Geen geluidsweergave bij het Bluetooth®-gebruik
• De audio-ingang voor de audiokabel is op het audiotoestel niet geactiveerd.
• De audiokabel is niet aangesloten.
• Het volume op het Bluetooth®-apparaat staat op de laagste stand.
• Het volume op het audiotoestel staat op minimum.
• De koppeling is weggevallen, herhaal het koppelingsproces.
• De reikwijdte (max. ca. 10 m) werd overschreden.
Bij de afspelen met Bluetooth® of het gebruik als draadloze luidspreker komt het tot 
onderbrekingen
• De reikwijdte (max. ca. 10 m) werd overschreden.
• Er bevinden zich andere apparaten in de buurt die de draadloze overdracht beïnvloeden.  

Vergroot de afstand met draadloze apparaten of sterk interfererende apparaten (krachtige 
elektrische motoren, TL-lampen, magnetrons, enz.).

Geen geluidsweergave bij het MP3-speler-gebruik
• De audio-ingang voor de audiokabel is op het audiotoestel niet geactiveerd.
• De audiokabel is niet aangesloten.
• De bestanden zijn niet compatibel. Controleer de extensie (.mp3) van het bestand.
• Het af te spelen MP3-bestand is beschadigd.
• Het af te spelen MP3-bestand werd bij het opslaan niet volledig overgedragen.
Storing bij het gebruik als USB-geheugenstick
• De geheugenkaart is niet of niet correct in de daarvoor bestemde gleuf (1) geplaatst.
• De geheugenkaart is defect of is niet correct geformatteerd.
• De audio-ontvanger wordt niet correct herkend door de computer. Verbreek de USB-verbin-

ding en sluit ze opnieuw aan. De audio-ontvanger moet als wisselmedium worden herkend.

Verwijdering
 Elektronische apparaten zijn recycleerbaar en horen niet bij het huishoudelijk afval. 

Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wet-
telijke bepalingen.

Technische specificaties
Bedrijfsspanning .................................. 5V (4,7-5,3 V via USB)
Stroomverbruik .................................... 120 mA
Afspeelbare bestandsformaten ............ MP3
Geheugenkaart .................................... micro SD of micro SDHC (max. 32 GB)
Bluetooth®-versie ................................. 3.0+EDR
Bluetooth® muziekoverdracht .............. A2DP
Bluetooth® bereik ................................. max. 10 m
Zendfrequenties ................................... 2,4 GHz
Zendvermogen .................................... 0 dBm
S/N ratio ............................................... >85 dB
Kanaalscheiding .................................. >85 dB
Audio-frequentiebereik ........................ 20-15000 Hz
Vervormingsfactor ................................ <0,1 %
Bedrijfstemperatuur ............................. -20 C° tot +60 C°
Afmetingen .......................................... 56 x 23 x 11 mm
Gewicht ................................................ 10 g

Verklaring van Conformiteit (DOC)
Hierbij verklaart Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit pro-
duct in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

 De volledige tekst van de EU Verklaring van Conformiteit is opvraagbaar via het 
volgende internetadres: www.conrad.com/downloads.

 Kies een taal door een vlag aan te klikken. Tik het bestelnummer van het product in 
het zoekveld in. Daarna kunt u de Verklaring van Conformiteit in het PDF-formaat 
inlezen in uw PC.


