
 

 

 

Bluetooth adaptér do 3,5 mm jacku
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 
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Návod 
 

1. Zapnout / Vypnout

A) Zapnout: stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, než zaslechnete tón.

B) Vypnout: stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, než zaslechnete tón.

C) Režim spánku: pokud nebude provedena žádná operace po dobu 15 minut,

zařízení automaticky vstoupí do úsporného režimu.

2. Připojení zařízení

A) Připojení sluchátek: připojte 3,5 mm konektor sluchátek k audio konektoru

adaptéru.

B) Připojení reproduktoru: použijte oboustranný konektor 3,5 mm, jeden konec

do audio rozhraní koncového zařízení, druhý konec do audio vstupu

reproduktoru (Aux).

3. Párování

A) Po zapnutí Bluetooth adaptéru se ozve tón a LED indikátor střídavě bliká

červeně a modře. Spusťte v mobilním telefonu Bluetooth a vyhledejte

Bluetooth receiver, po kliknutí uslyšíte tón a Bluetooth adaptér bude

spárován. Pokud bylo spárování úspěšné, LED indikátor bude pomalu

modře blikat (blikne jednou za 5 sekund).

B) Přístroj může být spárován se dvěma mobilními telefony.

4. Nabíjení

A) Připojte kabel do microUSB konektoru Bluetooth adaptéru a LED indikátor

bude červeně svítit.

B) Je-li baterie slabá, ozve se zvuková signalizace každých 5 sekund.

C) Zařízení obsahuje vestavěnou Lithium-polymerovou baterii. Nabíjí se 30

minut a může přehrávat hudbu až 4 hodiny nepřetržitě. 
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5. Řízení hudby 

A) Krátké stisknutí tlačítka , pauza, přehrávání. 

B) Krátké stisknutí tlačítka +, spustí se následující skladba. Dlouhým stiskem 

se zvýší hlasitost. 

C) Krátké stisknutí tlačítka –, spustí se předcházející skladba. Dlouhým 

stiskem se sníží hlasitost. 

6. Telefonní hovory 

A) Přijetí hovoru – krátký stisk. 

B) Odmítnutí hovoru – dlouhý stisk. 

C) Opakování posledního vytáčeného čísla – poklepejte na klávesu. 

D) Zrušení vytáčení – krátkým stiskem klávesy. 

7. Funkce samospouště 

Spusťte rozhraní fotoaparátu, dvakrát klikněte na tlačítko "–" a pořídíte fotografii. 

8. Parametry 

Verze Bluetooth: 4.1 + EDR 
Maximální dosah: 10 m 
Doba hovoru: až 4 hodiny 
Doba přehrávání hudby: až 4 hodiny 
Doba nabíjení: až 50 minut 
Citlivost mikrofonu: + – 42 dB 
Výstup: 30 mW 
Rozsah frekvenční odezvy: 20 Hz až 20 kHz 
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Popis produktu 
 

 




