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1. UVOD
Značilnosti
-.Predvajanje posnetkov na napravi iPhone, iPod touch ali drugi napravi, ki je opremljena z
..Bluetooth tehnologijo
- Neposredno upravljanje glasbe prek naprave iPhone ali iPod touch
- Vzpostavitev povezave z napravo, ki je oddaljena od stereo sistema
-.Bluetooth povezava z dometom 9 metrov za skoraj neomejeno predvajanje povsod v
..stanovanju
Vsebina paketa

Napajalnik

3,5 mm/3,5 mm
banana stereo
kabel
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3,5 mm/
cinch stereo
kabel

Bluetooth
glasbeni
sprejemnik

2. PRIPRAVA BLUETOOTH GLASBENEGA SPREJEMNIKA NA UPORABO
1..En konec 3,5 mm banana avdio kabla priključite na priključek za slušalke na Bluetooth
....glasbenem sprejemniku.
2..Drugi konec (3,5 mm banana ali 2 x cinch) priključite na avdio vhod stereo sistema.
....Nadaljnje informacije najdete v navodilih za uporabo vašega stereo sistema.
3..Kabel napajalnika priključite na DC-vhod na Bluetooth glasbenem sprejemniku, napajalnik
....pa priključite na električno vtičnico.
4..Modri LED-prikaz enkrat zasveti in s tem signalizira, da ima naprava na voljo napajanje in
....jo lahko sedaj povežete s svojo napravo iPhone ali iPod touch.

3. POVEZAVA BLUETOOTH GLASBENEGA SPREJEMNIKA
1. Za dostop do Bluetooth upravitelja na napravi iPhone ali iPod touch upoštevajte naslednje
....korake:
a. Na začetni strani naprave iPhone/iPod touch se dotaknite polja „Settings” (Nastavitve).
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b. Pod „Settings” (Nastavitve) se dotaknite možnosti „General” (Splošno).

c. Pod „General” (Splošno) se dotaknite možnosti „Bluetooth”.

2..Poiščite Bluetooth naprave in kliknite na „Belkin YXX” (npr., Belkin A58). Črke YXX
....predstavljajo naslednje številke in črke:
a. Y = črka (A, B, C itd.)
b. X = številka (00, 01, 02 itd.)
To je oznaka naprave, ki se nahaja na spodnji strani Bluetooth glasbenega sprejemnika.
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3..Ko vas naprava pozove, da vnesete PIN-kodo, vnesite „0000”. Nato lahko medsebojno
....povežete napravo iPhone in Bluetooth glasbeni sprejemnik.
4..Ko so naprave povezane med seboj, enkrat utripne modri LED-prikaz na Bluetooth
....glasbenem sprejemniku. Ko je povezava vzpostavljena, modri LED-prikaz neprekinjeno
....sveti.
Nekatere naprave, npr. iPhone, takoj po uspešni povezavi vzpostavijo Bluetooth povezavo,
zato prikaz neprekinjeno sveti. Pri drugih napravah, npr. pri prenosnikih, vas naprava vpraša,
če želite vzpostaviti povezavo. LED-prikaz po uspešni povezavi naprav neha svetiti, dokler
ne vzpostavite Bluetooth povezave.
Čeprav lahko Bluetooth glasbeni sprejemnik predvaja samo glasbo z ene naprave hkrati, ga
lahko povežete z do osmimi napravami. To pomeni, da morate vnesti samo eno PIN-kodo za
vsako napravo.
Povezava z vašim Bluetooth glasbenim sprejemnikom je sedaj vzpostavljena, tako da lahko
aktivirate predvajanje glasbe! Enostavno aktivirajte predvajanje na svoji napravi na običajen
način. Nato se glasba predvaja prek stereo slušalk!
Upoštevajte, da ima Bluetooth glasbeni sprejemnik domet 9 metrov.
Ponovna vzpostavitev povezave med napravami
Če se nahajate izven dometa ali pa deaktivirate Bluetooth funkcijo na napravi iPhone ali iPod
touch, Bluetooth glasbeni sprejemnik prekine povezavo z napravo. Za ponovno vzpostavitev
povezave pojdite na Bluetooth upravitelja vaše naprave in iz seznama izberite ustrezno
napravo Belkin YXX. Naprava vas v tem primeru več ne pozove k vnosu PIN-kode.
Sprememba povezane naprave
Ko želite preklopiti iz ene naprave na drugo, upoštevajte naslednje korake:
1..Prekinite obstoječo Bluetooth povezavo povezane naprave. Prek Bluetooth upravitelja
....deaktivirajte Bluetooth funkcijo naprave iPhone ali iPod touch.
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2. Bluetooth glasbeni sprejemnik lahko nato vzpostavi povezavo z drugo napravo iPhone ali
....iPod touch.
3. Za vzpostavitev povezave z drugo napravo upoštevajte napotke v poglavju „Povezava
....Bluetooth glasbenega sprejemnika”.
Izven dometa ali izguba signala
Ko se glasbena naprava nahaja izven dometa Bluetooth glasbenega sprejemnika, ki znaša 9
metrov, ali pa je Bluetooth signal blokiran, LED-prikaz neha svetiti. S tem signalizira, da je
bila Bluetooth povezava z glasbeno napravo prekinjena. Če izgubite povezavo, upoštevajte
naslednje korake:
1. Z glasbeno napravo se vrnite nazaj na mesto, ki se nahaja znotraj dometa 9 metrov, in/ali
....se prepričajte, da nobena ovira ne zakriva vidnega stika med sprejemnikom in napravo
....iPhone ali iPod touch.
2. Povezava se v roku 15 sekund samodejno spet vzpostavi, modri LED-prikaz pa ponovno
....sveti.
3..Če je povezava prekinjena več kot 15 sekund, potem jo je treba ponovno vzpostaviti.
....Upoštevajte napotke pod točko „Ponovna vzpostavitev povezave med napravami”.
4. ODPRAVLJANJE NAPAK
Napotki v tem poglavju so vam lahko v pomoč pri reševanju večine težav z vašim Bluetooth
glasbenim sprejemnikom.
Predvajanje ne poteka prek mojih stereo zvočnikov.
Rešitev:
• Prepričajte se, da ima Bluetooth glasbeni sprejemnik na voljo napajanje.
• Preverite, če je avdio kabel pravilno priključen na Bluetooth glasbeni sprejemnik.
• Preverite, če je eden ali sta dva priložena avdio kabla pravilno priključena na sprejemnik in
..stereo sistem.
• Prepričajte se, da ima sprejemnik na voljo napajanje.
• Prepričajte se, da je glasnost predvajanja nastavljena na prijetno stopnjo.
• Prepričajte se, da se nahajate znotraj dometa sprejemnika in da je vaša naprava iPhone ali
..iPod touch s pomočjo Bluetooth tehnologije povezana s sprejemnikom.
5. VARNOSTNI NAPOTKI
Namestitev Bluetooth glasbenega sprejemnika zahteva vso vašo pozornost. Pri tem
potrebujete obe roki.
Ta naprava ne sme priti v stik z vodo. Iz tega razloga je ne uporabljajte v kopalni kadi,
umivalniku, pomivalnem koritu, vlažni kleti, plavalnem bazenu ali na drugih mestih v bližini
vode.
Napravo čistite s suho krpo. Pred čiščenjem naprave izvlecite kabel iz električne vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližini virov toplote kot so peči za ogrevanje ali druge naprave, ki
proizvajajo toploto (vključno z ojačevalniki).
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Električni kabel položite tako, da ne more nihče stopiti nanj in da se ne more nikamor
zagozditi. Prosimo, da ste predvsem na območju vtičev, vtičnic in na mestu, kjer električni
kabel prihaja iz naprave, pozorni na zadostno zaščito.
Uporabljajte samo dodatne naprave/kose opreme, ki jih priporoča proizvajalec.
Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
Belkin ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe oseb ali materialno škodo, ki
nastane/jo pri upravljanju ali rokovanju z Bluetooth glasbenim sprejemnikom, napravo iPhone
ali iPod touch.
6. INFORMACIJE
Izjava o skladnosti
Ta naprava izpolnjuje temeljne zahteve direktive R&TTE: ES 300 440-2 in ES 301 489-17.
Brezplačna tehnična podpora
Tehnične informacije in podporo dobite na spletni strani www.belkin.com na povezavi za
tehnično podporo.
- Če želite tehnično podporo poklicati po telefonu, vam je na voljo naslednja številka:
+44 - 1933 35 20 00
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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

GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Bluetooth® glasbeni sprejemnik
Belkin F8Z492cw
Kat. št.: 76 99 50

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, KlausConrad-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.
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