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VÝROBNÍ ČÍSLO 

Bluetooth audio adaptér pro reproduktory 

bezdrátový V3.0 

 1. POPIS 
 

Tento produkt je Bluetooth adaptér pro 

reproduktory. Po zapojení tohoto adaptéru do 

reproduktoru můžete adaptér spárovat 

například s mobilním telefonem nebo 

počítačem pomocí Bluetooth a snadno 

poslouchat přehrávanou hudbu ve vyšší 

kvalitě z reproduktorů. 

 

Lze použít například i pro MP3 přehrávač nebo 

rádio v autě.  

 

Tento adaptér má integrovaný mikrofon (s funkcí potlačení akustické ozvěny), stačí 

stisknout tlačítko a adaptér bude fungovat jako hands-free.  

Jedním stisknutím lze měnit mezi přehrávačem hudby a telefonem. 

 

Adaptér má integrovanou nabíjecí baterie, která zajistí nepřetržité přehrávání hudby až na 

8 hodin. 

 

Obsah balení 

Bluetooth audio adaptér 

USB napájecí kabel 

Oboustranný konektor 3.5 mm 

Manuál 
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 2. SPECIFIKACE 
 

Podporuje Bluetooth audio 

přehrávač 

Bletooth hands-free 

Dosah 

Bluetooth 

Až 10m 

Frekvence 

odezvy 

20Hz-15KHz Frekvence 

bluetooth 

 2.4GHz 

Životnost 

baterie 

Až 8 hodin Napájení 5V/500mA 

Bluetooth V3.0+EDR   

 
 3. POUŽITÍ 

 

Nabíjení baterie 

Při prvním nabíjení nechte baterii plně nabít, doba nabíjení bude 2-3 hodiny. 

1. Připojte konektor micro USB nabíjecího kabelu do Bluetooth adaptéru. 
2. Druhý konec kabelu zapojte do USB portu počítače nebo telefonní nabíječky. 

 

Při nabíjení bude svítit červené LED světlo. Po dokončení nabíjení se rozsvítí modré LED 

světlo. 

Použití Bluetooth přehrávání hudby 

1. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel. Do adaptéru zapojte kovový 
oboustranný konektor 3,5 mm. Zasuňte ho celý, až po tlustou část. Druhou stranu 

zasuňte do 3,5 mm portu AUX IN na reproduktoru, opět až po tlustou část. 
2. Dlouze stiskněte tlačítko na Bluetooth adaptéru (alespoň 2s). Zařízení je připraveno 

na spárování. LED světlo bude střídavě blikat červeně a modře. Zapněte funkci 

Bluetooth na mobilním telefonu nebo počítači. Dejte vyhledat nová zařízení, mělo by 
se zobrazit nové zařízení “ Bluetooth ”. 

3. Vyberte “Bluetooth” a spárujte zařízení. Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení 
kódem “0000” 

4. Po spárování zobrazí telefon, že je zařízení “ Bluetooth ” připojeno. Nyní můžete zařízení 

začít používat. LED světlo bude pomalu blikat modře. Bluetooth adaptér se vypne a 
opětovně zapne dlouhý stisknutím tlačítka (při vypnutí zabliká červené LED světlo). 
Po vypnutí a opětovném zapnutí se Bluetooth adaptér automaticky připojí na 

předchozí zařízení. Pokud budete chtít zařízení změnit, musíte nejprve odpojit  
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5. “ Bluetooth ”. Poté 3x za sebou stiskněte tlačítko na adaptéru, aby adaptér přešel do 

režimu párování, a poté můžete připojit jiné zařízení. 
6. Nelze zařízení používat, dokud se baterie nenabije. Při nabíjení baterie bude svítit 

červené LED světlo, ve chvíli, kdy bude baterie dostatečně nabitá a zařízení lze 

použít, začne svítit modré LED světlo. 
7. Přehrávejte hudbu. 

 

Bluetooth hands-free 

1. Pokud je adaptér spárován s mobilním telefonem, můžete použít funkci hands-free 

díky integrovanému mikrofonu. 
2. Při příchozím telefonátu stiskněte tlačítko na adaptéru. Druhým stisknutím dojde 

k ukončení telefonátu. 

3. Pokud dojde k přerušení připojení Bluetooth, adaptér se za 5 minut automaticky 
vypne. 

 

LED indikátor 

Režim párování – střídavě bliká modré a červené LED světlo 

Zařízení úspěšně spárováno – modré LED světlo bliká pomalu 

Nabíjení baterie – svítí červené LED světlo, po dokončení nabíjení bude svítit modré LED 

světlo 

 

Pokud po dodržení těchto kroků adaptér nefunguje, je možné, že: 

 Zařízení nejsou spárovaná 

 Zařízení jsou od sebe dál než 10m 
 Hlasitost je nastavena na minimum 
 Mezi zařízeními je překážka (zeď), která blokuje signál 

 Jedno nebo obě zařízení jsou vypnutá, zkontrolujte napájení zařízení. 

 

Pokud není problém způsoben ani jedním z předchozích, zkuste adaptér vypnout a znovu 

zapnout nebo zařízení odpojte a znovu spárujte. 

 


