
• Nigdy nie wylewaj żadnych cieczy na urządzenia elektryczne, ani nie kładź 
w ich pobliżu przedmiotów, wypełnionych cieczą. Jeśli jednak ciecz lub obcy 
przedmiot dostanie się do wnętrza urządzenia, najpierw należy odciąć zasilanie 
odpowiedniego gniazda (np. poprzez wyłączenie wyłącznika automatycznego), 
a następnie wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka sieciowego. Przerwać 
stosowanie i przekazać produkt do specjalistycznego warsztatu celem naprawy.

• Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu go z chłodnego miejsca do 
ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. 
Przed podłączeniem i użyciem produktu pozwolić, aby ogrzał się do temperatury 
otoczenia. Może to potrwać kilka godzin.

• Upewnić się, że przewody nie są przekłute, zagięte lub uszkodzone przez ostre 
krawędzie.

• Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani 
się w nich zaplątać. Mogłoby to doprowadzić do obrażeń ciała.

• Nie słuchać bardzo głośnej muzyki przez dłuższy czas, ponieważ może to 
doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub 
podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez 
specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie 
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub 
pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe
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1 Przełącznik trybu
2 Głośnik
3 Antena
4 Przełącznik RX TX
5 Przycisk +
6 Wskaźnik podłączanych urządzeń
7 Przycisk –
8 Wskaźnik kodeków
9 Przycisk strzałki

10 Wskaźnik trybu audio
11 Przycisk Bluetooth
12 Wskaźnik trybu RX TX
13 Port DC IN
14 Gniazdo TX AUX
15 Gniazdo TX OPTICAL
16 Gniazdo RX OPTICAL
17 Gniazdo RX AUX

 Instrukcje użytkowania
Wysokiej jakości odbiornik/nadajnik Bluetooth 
RF-BTHP-100
Nr produktu 1628712

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten to bezprzewodowy nadajnik/odbiornik do urządzeń audio. W trybie nadajnika, 
korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth, urządzenie transmituje sygnał audio 
odbierany z analogowego lub optycznego wejścia audio. W trybie odbiornika, korzystając z 
połączenia kablowego, produkt przesyła na urządzenia audio sygnał audio nadawany przez 
urządzenia Bluetooth. Produkt wyposażony jest w gniazda optyczne oraz jack 3,5 mm. 
Za pomocą produktu można ponadto bezpośrednio połączyć kablem urządzenie audio z 
głośnikiem/słuchawkami. Urządzenie zasilane jest przez USB.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać 
na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu 
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane 
może uszkodzić produkt. Ponadto niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia, 
takie jak zwarcie, pożar i porażenie prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytaj instrukcję 
obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim 
wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy 
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy
• Nadajnik/odbiornik
• Kabel USB
• Kabel jack 3,5 mm
• Kabel RCA
• Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi      
Pobierz najnowsze instrukcje obsługi ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod 
QR z tej strony. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol pioruna w trójkącie wskazuje, że istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu 

porażenia prądem elektrycznym.

 Symbol wykrzyknika w trójkącie wskazuje ważne instrukcje zawarte w niniejszej 
instrukcji obsługi, których należy przestrzegać.

 Symbol ten wskazuje specyficzne informacje i porady związane ze stosowaniem 
produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie 
przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku 
nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o 
prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich 
przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci 

i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się 

zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, 
oparami i rozpuszczalnikami.

• Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i 

uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Bezpieczne użytkowanie nie 
jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

• Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub 
upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.

• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich 
innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
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Podłączanie
a) Tryb nadajnika (TX)

 Przykład: W trybie tym można podłączyć produkt do telewizora, stosując w tym celu 
kabel. Sygnał audio z TV będzie przesyłany do słuchawek/głośników Bluetooth.

• Podłączyć kabel optyczny (nie dołączono do zestawu) do gniazda TX OPTICAL (15).
• Podłączyć kabel jack do gniazda TX AUX (14).
• Drugi koniec wybranego kabla należy podłączyć do urządzenia odtwarzającego.
• Przesunąć przełącznik RX TX (4) do położenia TX.

b) Tryb odbiornika (RX)
 Przykład: W trybie tym można podłączyć produkt do systemu stereo, stosując w tym 

celu kabel. Sygnał audio smartfona/tabletu będzie przesyłany do systemu stereo.

• Podłączyć kabel optyczny (nie dołączono do zestawu) do gniazda RX OPTICAL (16). 
• Podłączyć kabel jack do gniazda RX AUX (17).
• Drugi koniec wybranego kabla należy podłączyć do urządzenia odtwarzającego.
• Przesunąć przełącznik RX TX (4) do położenia RX.

c) Zasilacz
• Podłączyć kabel USB do portu DC IN (13).
• Drugi koniec kabla należy podłączyć do portu USB urządzenia odtwarzającego lub innego 

źródła mocy USB.

 USB musi zapewniać prąd na poziomie 200 mA.

Obsługa
 Aby zapewnić optymalną kompatybilność i jakość dźwięku, należy stosować 

urządzenia Bluetooth z chipsetem CSR.

 O stanie urządzenia informują monity w języku angielskim. Można włączyć/wyłączyć 
monity głosowe poprzez przytrzymanie przez 6 sekundy wciśniętego przycisku 
strzałki (9).

a) Włączanie/wyłączanie
• Przesunąć przełącznik trybu (1) w lewo lub w prawo, aby włączyć produkt.

W lewo = Bluetooth (transmisja bezprzewodowa)
W prawo = Bypass (transmisja przewodowa)

• Aby wyłączyć produkt, przełącznik trybu należy przesunąć na środek.

b) Tryb audio
Nacisnąć przycisk strzałki (9), aby wybrać gniazdo wejścia/wyjścia audio.
OPT = OPTYCZNE
AUX = jack 3,5 mm

c) Parowanie
 Podczas parowania urządzenie Bluetooth musi znajdować się w odległości maks. 1 

metra.

• Ustawić przełącznik RX TX (4) w żądanym położeniu (RX = odbiornik, TX = nadajnik).
• Nacisnąć przycisk Bluetooth (11), aby nawiązać połączenie z poprzednio sparowanym 

urządzeniem.
• Aby sparować nowe urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Bluetooth. 

Wskaźnik trybu RX TX (12) zacznie migać.
• Włączyć tryb parowania w urządzeniu Bluetooth. Dalsze informacje na temat sposobu 

parowania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
• Po sparowaniu wskaźnik trybu RX TX będzie świecił światłem stałym a na wskaźniku 

podłączonych urządzeń (6) pojawi się symbol A.

d) Jednoczesne parowanie dwóch urządzeń w trybie nadajnika
 Po podłączeniu dwóch urządzeń produkt nie obsługuje kodeka aptX® o niskiej 

latencji.

• Po podłączeniu pierwszego urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami w części 
b), aby sparować kolejne urządzenie.

• Po sparowaniu obu urządzeń symbole A i B pojawią się na wskaźniku podłączonych 
urządzeń (6).

e) Transmisja przewodowa
Po przesunięciu przełącznika trybu (1) w prawo do położenia Bypass sygnał audio nie będzie 
transmitowany przez Bluetooth. Zamiast tego sygnał audio z urządzenia (np. TV) podłączonego 
do gniazda TX AUX (14) lub TX OPTICAL (15) będzie przesyłany przez kabel do urządzenia 
(np. głośników) podłączonego do gniazda RX AUX (17) lub RX OPTICAL (16).

f) Regulacja głośności
 Regulacja głośności możliwa jest wyłącznie w trybie AUX.

• Nacisnąć przycisk + (5), aby zwiększyć głośność.
• Nacisnąć przycisk – (7), aby zmniejszyć głośność. 

Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia od produktu należy odłączyć wszystkie przewody. 
• Nigdy nie stosować agresywnych detergentów, spirytusu odkażającego ani innych roztworów 

chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że 
produkt nie będzie działał prawidłowo.

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Produkt nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji. Nigdy nie należy próbować 

go otwierać ani rozmontowywać.
• Do czyszczenia produktu używać suchej szmatki pozbawionej włókien.

Deklaracja zgodności (DOC)
My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt 
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. 

 Kliknij poniższy link, aby przeczytać całość deklaracji zgodności UE: www.conrad.
com/downloads

 Wybierz język, klikając symbol flagi, a następnie podaj numer zamówienia produktu 
w polu wyszukiwania. Następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w 
formacie PDF.

Utylizacja
 Urządzenia elektryczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z 

gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

 W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę 
środowiska.

Dane techniczne
Prąd/napięcie wejściowe .............. 5 V/DC przez USB, maks. 200 mA
Obsługiwane kodeki ..................... aptX®, aptX® low latency (o niskiej latencji), SBC
Bluetooth ...................................... V 4.2
Chipset ......................................... CSR 8670
Zasięg ........................................... do 100 m
Zakres częstotliwości .................... 2402–2480 MHz
Moc transmisji ............................... <20 dBm
Złącza ........................................... jack 3,5 mm, port optyczny audio
Warunki pracy ............................... -10 do +50ºC, 10 – 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania ............. -20 do +60ºC, 10 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .......... 114 x 19 x 92 mm
Waga ............................................ 75 g


