
Návod na Bluetooth A2DP 
Tento výrobek umožňuje připojit zařízení bez Bluetooth k zařízení podporující Bluetooth. Např.: 
k telefonu připojit domácí kino apod. Zařízení pracuje s dvěma módy. Prvním je mód TX (režim 
vysílače) a druhým je mód RX (režim přijímače).  

Obsah balení 

Přijímač a vysílač A2DP 
Audio kabel, 3,5 mm Jack  
USB kabel s Micro-USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technické informace 

Parametry Bluetooth Bluetooth V3.0 

Dostupné Bluetooth profily A2DP a AVRCP 

Používané frekvence 2,402 GHz až 2,480 GHz 

Dosah až 10 m 

Vstupní nabíjecí napětí 5 V, stejnosměrné 

Výdrž baterie: TX mód / RX mód 8 h / 6 h 
Doba nabíjení okolo 2,5 h 

Rozměry výrobku 51 x 27 x 11 mm 

Hmotnost 11,6 g 
 
Nabíjení A2DP 
Před prvním použitím plně nabijte vnitřní baterii. 
 
Stav téměř vybité baterie 
Pokud baterie začne při používání blikat, baterie je téměř vybitá a jí potřeba nabít. 

1. Zapojte USB konektor do nabíječky 
2. Zapojte Micro-USB konektor do nabíjecího konektoru zařízení 

a. Svítí-li červená LED zařízení se nabíjí 
b. Nesvítí-li červená LED zařízení je nabito 

3. Nabíjení potrvá okolo 2,5 hodiny 



Základní informace 
Zapínání a vypínání zařízení 

Funkce Akce pro spuštění funkce LED indikace 
Zapnutí zařízení Podržte multifunkční tlačítko 

po dobu 6-ti sekund 
Modrá LED svítí po dobu 1 
sekundy 

Vypnutí zařízení Podržte multifunkční tlačítko 
po dobu 3 až 4 sekund 

Červená LED se vypne po 1 
sekundě 

 

LED indikace Stav zařízení 
Modrá LED bliká Párování TX módu 

Modrá a červená LED blikají střídavě Párování RX módu 

Modrá LED bliká jednou za sekundu Režim Standby bez připojeného zařízení 

Modrá LED bliká jednou za 4 sekundy Připojení s zařízením 

Červená LED bliká Upozornění na téměř vybitou baterii 

 

Funkce Stav zařízení Akce pro spuštění funkce 

Play Přehrání hudbu Krátký stisk multifunkčního 
tlačítka 

Pause Pozastavení přehrávání hudby Dlouhý stisk multifunkčního 
tlačítka 

 

TX mód (režim vysílače) 
Volba módu: Přepněte postraním přepínačem do horní polohy označené TX, až poté zapněte 
zařízení. 
 
Poznámka:  
Před zapnutím zvolte požadovaný mód, po zapnutí zařízení změna není možná! 
 
1. Párování s Bluetooth stereo přijímačem 
Před začátkem párování s jakýmkoli jiným zařízením se ujistěte, že Bluetooth stereo přijímač 
podporuje A2DP profil. 

Postup párování 
1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a umístěno do jednoho metru od Bluetooth stereo 

přijímače 
2. Zapněte Bluetooth stereo přijímač a zapněte režim párování 
3. Stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 9ti sekund . Modrá LED začne rychle blikat. Zařízení 

zapne režim párování. 
4. Zařízení začne hledat Bluetooth stereo přijímač a automaticky se k němu připojí. Modrá LED 

začne blikat dvakrát každé 4 sekundy. 
5. Připojte zařízení do vaše hudebního přehrávače pomocí dodaného audio kabelu. 

  



Poznámka:  
Režim párování se zapne pouze na 2 minuty. Pokud nebude žádné zařízení nalezeno. Zařízení přejde 
to režimu Standby. 
Zařízení se dokáže spárovat pouze s Bluetooth stereo přijímači, jejíž PIN kód je "0000", "1234", 
"1111" a "8888". 
 
2. Znovu připojení k Bluetooth zařízení 
Znovu připojení je automatické. 
Pokaždé, když se zařízení zapne, připojí je s poslednímu připojenému přístroji. 

3. Automatické vypnutí 
Zařízení se do 5ti minut vypne, pokud není připojen jiný přístroj. 
 
4. Mazání spárovaných přístrojů 
Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 16ti sekund. Červená LED 
blikne po dobu 1 sekundy, modrá LED blikne po dobu jedné sekundy. Po uvolnění tlačítka budou 
spárované přístroje vymazány. 

RX mód (režim přijímače) 
Volba módu: Přepněte postraním přepínačem do dolní polohy označené RX, až poté zapněte zařízení. 
 
Poznámka:  
Před zapnutím zvolte požadovaný mód, po zapnutí zařízení změna není možná! 
 
1. Párování s Bluetooth přístrojem 
Ujistěte se, že audio zařízení má zapnuté Bluetooth. Detailní kroky párová ní se mohou lišit 
v závislosti na párovaném audio zařízení. V manuálu audio zařízení by tyto kroky měly být uvedeny. 

Obecný postup párování 
1. Ujistěte se, že je zařízení umístěno do jednoho metru od audio zařízení. 
2. Stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 9ti sekund . Modrá a červená LED začnou střídavě 

blikat. Zařízení zapne režim párování. 
3. V PC nebo telefonu zapněte bluetooth a hledejte BTI-010 a připojte se k němu. Modrá LED 

po spárování dvakrát blikne každé 4 sekundy. Pokud je potřeba PIN, pak je "0000". 
4. Připojte zařízení do sluchátek nebo reproduktorů pomocí dodaného audio kabelu. 

 
Poznámka: 
Režim párování se zapne pouze na 2 minuty. Pokud nebude žádné zařízení nalezeno. Zařízení přejde 
to režimu Standby. 
Pokud párování selže, vypněte zařízení a zkuste spárovat znovu dle popsaných kroků. 
Po úspěšném párování si obě zařízení to druhé zapamatují a není nutné je znovu párovat. Přijímač si 
dokáže do paměti uložit 8 zařízení. Deváté zařízení nahradí první. 
Pokaždé, kdy se zařízení spouští, připojí se k poslednímu připojenému zařízení. Pokud chcete zařízení 
párovat s jinými přístroji, vypněte bluetooth na připojeném přístroji a připojte přijímač podle 
uvedených kroků. 
  



2. Znovu připojení k Bluetooth zařízení 
Znovu připojení je automatické. 
Pokaždé, když se zařízení zapne, připojí se k poslednímu připojenému přístroji. 

3. Automatické vypnutí 
Zařízení se do 5ti minut vypne, pokud není připojen jiný přístroj. 
 
4. Mazání spárovaných přístrojů 
Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 16ti sekund. Červená LED 
blikne po dobu 1 sekundy, modrá LED blikne po dobu jedné sekundy. Po uvolnění tlačítka budou 
spárované přístroje vymazány. 

Údržba 
• Nevystavujte výrobek působení kapalin a vlhkosti, aby bylo minimalizováno riziko poškození 

vnitřních obvodů 
• Nevystavujte velmi vysokým ani velmi nízkým teplotám, které by mohli poškodit vnitřní 

elektrické součástky a snížit jejich životnost. 
• Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky 
• Nevhazujte do ohně. Nebezpečí výbuchu výrobku. 
• Ostré předměty mohou poškodit výrobek, udržujte je od něj v bezpečné vzdálenosti 
• Nenechávejte padat z velké výšky. Vnitřní obvody se mohou po pádu poškodit. 
• Nesnažte se zařízení opravovat vlastními silami, hrozí poškození výrobku. 


