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OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 
 

 
V skladu z Evropsko OEEO direktivo, električne in elektronske opreme ni dovoljeno 
odlagati skupaj s splošnimi gospodinjskimi odpadki. Njihove sestavne dele je potrebno 
reciklirati ali odlagati ločeno. V nasprotnem primeru lahko kontaminirane in nevarne 
snovi onesnažujejo naše okolje. 
 
Vi kot potrošnik ste po zakonu dolžni odslužene električne in elektronske naprave 
brezplačno vrniti proizvajalcu, prodajalcu ali na javna zbirna mesta elektronskih 
naprav. Določbe so navedene v tudi v nacionalnih uredbah. Simbol na izdelku, v 
navodilih za uporabo ali na embalaži, vas opozarja na te pogoje. S tovrstnim 
ločevanjem odpadkov, uporabo in odstranjevanjem odsluženih naprav, pomembno 
prispevate k varovanju okolja. 

1. VARNOSTNI NAPOTKI 
 

• Napravo vedno postavite na stabilno in ravno površino. V primeru da pade na tla, 
se lahko poškoduje. 

• Naprave ne postavljajte na direktno sonce ali mesta, ki so izpostavljena visokim 
temperaturam. Na ta način se naprava lahko poškoduje ali pa se skrajša njena 
povprečna doba uporabnosti. 

• Naprave ne izpostavljajte virom toplote, kot so radiatorji ali druge naprave, ki 
proizvajajo toploto. 

• Naprave ne izpostavljajte dežju, vodi, vlagi ali visoki vlažnosti. Naprave ne 
nameščajte v kopalnico, v kuhinjo ali blizu umivalnika. Izogibajte se 
neposrednemu stiku z vodo. 

• Naprave ne odpirajte. 

• Pred prvo uporabo naprave naredite varnostno kopijo vaših podatkov. Ne 
prevzemamo odgovornosti za izgubo podatkov, razen če nam dokažete 
namernost in hudo malomarnost. 

• V vsakem primeru pa je odgovornost za izgubo podatkov omejena na trud, ki je 
potreben za obnovitev iz obstoječih varnostnih kopij. 

 
Čestitamo vam za nakup izdelka BT0024! 
Pred prvo uporabo naprave prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in 
varnostne napotke. Sicer lahko pride do poškodb naprave. 

2. UVOD 
 
Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth oddajnik, ga lahko povežete z vašim 
walkmanom ali osebnim računalnikom in na ta način glasbo brezžično prenašate na 
vaš Bluetooth stereo sprejemnik (kot na primer Bluetooth stereo slušalke ali 
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Bluetooth stereo zvočnik in podobno). Kadar ga uporabljate kot Bluetooth 
sprejemnik, pa ga lahko povežete z vašim običajnim stereo sprejemnikom in brezžično 
predvajate glasbo z vašega Bluetooth avdio predvajalnika. 

2.1 LASTNOSTI 
• Svobodno preklapljanje med Bluetooth oddajnikom in Bluetooth sprejemnikom. 

• 3,5 mm vtiči ustrezajo večini avdio naprav. 

• Vašim avdio napravam omogoča brezžični prenos avdio stereo. 

• Vaš ne-Bluetooth zvočnik spremeni v zvočnik z omogočenim Bluetooth, glasbo 
predvaja z Bluetooth A2DP mobilnim telefonom in ostalih A2DP. 

2.2 TEHNIČNI PODATKI 
• Različica Bluetooth: Bluetooth V2.1 

• Bluetooth profili: A2DP in AVRCP 

• Bluetooth frekvenčno območje: 2.402 GHz – 2.480 GHz 

• Območje delovanja: 10 m, razred 2 

• Čas delovanja: način TX – do največ 11 ur / način RX – do največ 6 ur 

• Polnilna 270 mAh litij-polimerna baterija 

• Vhodna polnilna napetost: DC 5V 

• Čas polnjenja: približno 3 ure 

• Dimenzije: 51,4 x 34,7 x 8,6 mm 

• Teža: 48,5 g 

2.3 VSEBINA PAKETA 
• 1 x Bluetooth avdio vmesnik 

• 1 x USB napajalni kabel 

• 1 x 3,5 mm moški-moški avdio kabel 

• 1 x navodila za uporabo 

3. NAMESTITEV 

3.1 SESTAVNI DELI NAPRAVE 

 

1. Multifunkcijski gumb 
(MFG): vklop/izklop, 
seznanjanje 

2. Vtičnica za polnjenje 
3. LED indikator 
4. 3,5 mm avdio vtičnica 
5. Stikalo TX/RX 
6. 3,5 mm na 3,5 mm 

avdio kabel 

3.2 SISTEMSKE ZAHTEVE 
a) Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth oddajnik, potrebujete avdio predvajalnik 

s 3,5 mm izhodno avdio jack vtičnico in Bluetooth A2DP sprejemnik, kot na primer 
Bluetooth stereo slušalke, Bluetooth stereo zvočnik in tako dalje. 
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b) Kadar BT0024 uporabljate kot Bluetooth sprejemnik, potrebujete avdio 
sprejemnik s 3,5 mm vhodno avdio jack vtičnico in Bluetooth A2DP oddajnik, kot 
na primer Bluetooth mobilni telefon, Bluetooth MP3 predvajalnik in tako dalje. 

3.3 POLNJENJE VGRADNE BATERIJE 
PRVO POLNJENJE 
Pred uporabno oddajnika v celoti napolnite baterijo. 
 
NIZKO STANJE BATERIJE 
Če med uporabo naprave utripa rdeč LED indikator, je stanje baterije slabo in jo je 
potrebno napolniti. 
1. Polnilnik ali polnilni kabel vstavite v standardno električno AC vtičnico. 
2. Drugi konec polnilnika ali polnilnega kabla vstavite v vtičnico za polnjenje BT0024. 

Rdeč LED indikator sveti � polnjenje. 
Rdeč LED indikator ugasne � polnjenje je zaključeno. 

3. Baterija je popolnoma napolnjena po približno 2 urah in pol. 

3.4 TX/RX NAČIN DELOVANJA  
TX NAČIN DELOVANJA 
Izbira načina delovanja: pred vklopom BT0024 prosimo da stikalo TX/RX prestavite v 
TX način delovanja. 
 
Dodajanje Bluetooth oddajanja ne-Bluetooth napravam 

 
Opomba: po vklopu BT0024, TX ali RX načina delovanja ni več mogoče spremeniti. 
 
1. Vklop/izklop oddajnika 

Funkcija Kaj storiti LED indikator 

Vklop oddajnika Za 3-4 sekunde pritisnite 

gumb . 

Za 1 sekundo zasveti moder LED 
indikator. 

Izklop oddajnika Za 3-4 sekunde pritisnite 

gumb . 

Za 1 sekundo zasveti rdeč LED 
indikator, ki se nato ugasne. 

2. Seznanjanje z Bluetooth napravo 
Potem ko oddajnik povežete z Bluetooth stereo sprejemnikom, lahko na 
brezžičen način poslušate glasbo. Pred seznanjanjem naprav se prepričajte, da 
vaš Bluetooth stereo sprejemnik podpira A2DP Bluetooth profil. Seznanjanje 
poteka na sledeč način: 
1) Preverite ali je oddajnik izklopljen, sicer ga izklopite. 



 
 
 

6

2) Oddajnik in vaš Bluetooth stereo sprejemnik naj bosta oddaljena največ 1 
meter. 

3) Vklopite vaš Bluetooth stereo sprejemnik in ga pustite, da začne s postopkom 
seznanjanja. 

4) Pritisnite in približno 5-7 sekund držite multifunkcijski gumb oddajnika in ga 
spustite šele ko rdeč in moder LED indikator izmenično utripata, kar pomeni 
da oddajnik začenja postopek seznanjanja. 

5) Oddajnik samodejno poišče Bluetooth stereo sprejemnik in zaključi 
povezovanje. 

6) Po uspešno vzpostavljeni povezavi, na oddajniku moder LED indikator utripa 
dvakrat na vsake 4 sekunde. 

7) Za predvajanje glasbe oddajnik preko 3,5 mm avdio jack vtičnice povežite z 
vašim glasbenim predvajalnikom. 

 
Opomba: način povezovanja traja 2 minuti. Če se v dveh minutah ne more 
povezati z nobeno napravo, se oddajnik preklopi v stanje pripravljenosti. 
Oddajnik  se lahko poveže z Bluetooth stereo sprejemnikom katerega PIN 
številka je “0000“, “1234“ ali “1111“, “8888“. 

3. Ponovno povezovanje z Bluetooth napravo 
1) Samodejno povezovanje: ob vsakem vklopu oddajnika se le-ta samodejno 

poveže z zadnjo povezano napravo. 
2) Ročno povezovanje: ko je oddajnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z 

nobeno napravo, se po kratkem pritisku na gumb  poveže na zadnjo 
povezano napravo. 

3) Lahko se poveže: ko je oddajnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z 
nobeno napravo, lahko hkrati sprejme zahtevo po povezavi s strani 
sprejemnika, ki se je z oddajnikom v preteklosti že povezal. 

4) Samodejni izklop: če se v obdobju 5 minut na oddajnik ne more povezati 
nobena naprava, se oddajnik samodejno izklopi. 

5) Brisanje seznama za seznanjanje: prepričajte se, da je oddajnik izklopljen, 

pritisnite in približno 10 sekund držite gumb  in ga nato spustite, ko rdeč 
LED indikator sveti eno sekundo in nato za 1 sekundo zasveti še moder LED 
indikator. 

6) LED indikatorji: 

LED indikator Status oddajnika 

Moder LED neprekinjeno utripa. Način seznanjanja. 

Moder LED 1-krat utripne na vsako 
sekundo. 

Stanje pripravljenosti, ko ni povezan z 
napravo. 
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Moder LED 2-krat utripne na vsake 4 
sekunde. 

Povezan z napravo. 

Utripa rdeč LED indikator. Prazna baterija. 

 
RX NAČIN DELOVANJA 
Izbira načina delovanja: pred vklopom BT0024 prosimo da stikalo TX/RX prestavite v 
RX način delovanja. 
 
Dodajanje Bluetooth sprejemnika k ne-Bluetooth zvočniku 

 
Opomba: po vklopu BT0024, TX ali RX načina delovanja ni več mogoče spremeniti. 
 
1. Vklop/izklop oddajnika 

Funkcija Kaj storiti LED indikator 

Vklop 
sprejemnika 

Za 3-4 sekunde pritisnite 

gumb . 

Za 1 sekundo zasveti moder LED 
indikator. 

Izklop 
sprejemnika 

Za 3-4 sekunde pritisnite 

gumb . 

Za 1 sekundo zasveti rdeč LED 
indikator, ki se nato ugasne. 

2. Seznanjanje z Bluetooth napravo 
Kako začeti z načinom seznanjanja 

Funkcija Kaj storiti 

Začetek načina 
seznanjanja 

Prepričajte se, da je sprejemnik izklopljen, pritisnite in 5-7 

sekund držite gumb  in ga spustite šele ko moder in rdeč 
LED indikator izmenično utripata. 

Opomba: način povezovanja traja 2 minuti. Če se v dveh minutah ne more 
povezati z nobeno napravo, se sprejemnik preklopi v stanje pripravljenosti. 
 
Seznanjanje z Bluetooth mobilnim telefonom 
Najprej se prepričajte ali ima vaš mobilni telefon možnost Bluetooth povezave. 
Posebni koraki seznanjanja se lahko razlikujejo glede na različne modele mobilnih 
telefonov. Za več informacij poglejte navodila za uporabo vašega mobilnega 
telefona.  
Običajno postopek seznanjanja poteka na sledeč način: 
1) Sprejemnik in Bluetooth mobilni telefon naj bosta med seznanjanjem 

oddaljena največ 1 meter. 
2) Na sprejemniku začnite z načinom seznanjanja (glejte zgoraj – “Kako začeti z 

načinom seznanjanja“). 
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3) Aktivirajte Bluetooth funkcijo na vešem mobilnem telefonu in ga nastavite na 
iskanje Bluetooth naprav v območju dometa. Po zaključku iskanja, med 
prikazanimi napravami na seznamu izberite “BT0024“. 

4) Skladno napisanemu vnesite geslo ali PIN številko “0000“. 
5) Če vas mobilni telefon povpraša po potrditvi povezave, izberite “da“. 
6) Po uspešno izvedeni povezavi na sprejemniku 2-krat na vsake 4 sekunde 

utripne moder LED indikator. 
Opombe: 
I. Če seznanjanje spodleti, prosimo da sprejemnik izklopite in ponovno 

izvedete seznanjanje skladno z zgoraj opisanimi koraki 1-6. 
II. Po uspešnem seznanjanju, si sprejemnik in mobilni telefon zapomnita 

en drugega, zato naslednjič seznanjanje ni več potrebno. Sprejemnik si 
zapomni 8 seznanjenih naprav, ko pa je to število seznanjenih naprav 
preseženo, zamenja prvo napravo na seznamu. 

III. Ob vsakem vklopu se sprejemnik samodejno poveže z zadnjo povezano 
napravo. Če ga želite povezati z drugo napravo, najprej na tej napravi 
izklopite Bluetooth funkcijo in sprejemnik poskusite po zgornjih korakih 
1-6 seznaniti z novo napravo. 

3. Poslušanje glasbe 
Kadar BT0024 uporabljate kot sprejemnik, ga lahko z avdio kablom 3,5 mm na 3,5 
mm, povežete s 3,5 mm stereo slušalkami ali stereo zvočnikom. Tako lahko 
glasbo poslušate in upravljate začetek predvajanja glasbe ali pavzo. 

Funkcija Status sprejemnika Kaj storiti 

Pavza Predvajanje glasbe Na kratko enkrat pritisnite gumb . 

Predvajanje Pavza Na kratko enkrat pritisnite gumb . 

4. Ponovno povezovanje z Bluetooth napravo 
Samodejno povezovanje: ob vsakem vklopu sprejemnika se le-ta samodejno 
poveže z zadnjo povezano napravo. 
Ročno povezovanje: ko je sprejemnnik v stanju pripravljenosti in se ne poveže z 

nobeno napravo, se po kratkem pritisku na gumb  poveže na zadnjo povezano 
napravo. 

5. Samodejni izklop 
Če se v obdobju 5 minut na sprejemnik ne more povezati nobena naprava, se 
sprejemnik samodejno izklopi. 

6. Brisanje seznama za seznanjanje 
Prepričajte se, da je sprejemnik izklopljen, pritisnite in približno 10 sekund držite 
gumb in ga nato spustite, ko rdeč LED indikator sveti eno sekundo in nato za 1 
sekundo zasveti še moder LED indikator. 

7. LED indikatorji 

LED indikator Status sprejemnika 

Moder LED neprekinjeno utripa. Način seznanjanja. 

Moder LED 1-krat utripne na vsako 
sekundo. 

Stanje pripravljenosti in ni povezan z 
napravo. 

Moder LED 2-krat utripne na vsake 4 
sekunde. 

Povezan z napravo. 

Utripa rdeč LED indikator. Prazna baterija. 
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4. POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
1. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče vklopiti? 

Prosimo napolnite baterijo. 
 

2. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče seznaniti in povezati z Bluetooth napravo? 

• Prepričajte se, da Bluetooth stereo sprejemnik podpira A2DP. 

• Prepričajte se, da Bluetooth stereo sprejemnik ni postavljen več kot 5 metrov 
stran. 

• Prepričajte se, da je Bluetooth stereo sprejemnik že začel s postopkom 
seznanjanja in povezovanja. 
 

3. Kaj storiti, ko BT0024 ni mogoče izklopiti? 
Prosimo polnite ga približno 2 sekundi. 

5. IZJAVA O SKLADNOSTI 
 

 
Ta naprava ustreza EU direktivi 2004/108/ES: S CE znakom LogiLink®, blagovna 
znamka 2direct GmbH zagotavlja, da je proizvod skladen s temeljnimi standardi in 
direktivami. Te standarde lahko zahtevate na spletu na www.logilink.com. Vse 
blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last njihovih lastnikov. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
Izdelek: Avdio vmesnik s funkcijo Bluetooth LogiLink BT0024 
Kat. št.: 55 74 79 
 

Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike 
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z 
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne 
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta 
po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  

 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


