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Produkt č.

  POPIS

Bluetooth audio přijímač

S tímto bluetooth přijímačem je možné snadno 

přehrát hudbu např. z  mobilního telefonu v 

reproduktorech  nebo sluchátkách bez nutnosti 

připojení kabelu (mezi telefonem a 

reproduktorem). Díky zabudovanému mikrofonu 

lze použít také jako handsfree.

Základní charakteristika modulu:

● Bateriový provoz (výdrž baterie až 5 hod.)

● Kompaktní rozměry

● 3,5 mm jack audio výstup

● Dobíjení pomocí micro USB kabelu

● Praktický držák pro možnost zasunutí za 

pásek či lem kapsy, kalhot atp.

1637927863

Verze Bluetooth 5.0, kompatibilní 
s BT 4.0 a 4.2 Audio výstup 3,5 mm jack

Dosah bluetooth až 10 m Rozměry 52 x 17 x 12 mm

Výdrž baterie až 5 hod. Hmotnost 25 g

Doba nabíjení 2 hod. Rozsah provozní 
teploty -10 až 40 °C

Kapacita baterie 110 mAh BT protokoly AVRCP, A2DP, HFP, 
HSP

Frekvence audio signálu 20 Hz až 20 kHz Citlivost mikrofonu ± 42 dB

SNR > 90 dB Výstupní výkon 11 mW (RL = 16 Ω)
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  NASTAVENÍ

Zapnutí zařízení

● Zařízení zapněte nebo vypněte dlouhým stiskem tlačítka “telefon”.

Párování s mobilním telefonem

1. Dlouze stiskněte tlačítko “telefon” na BT přijímači, indikační LED dioda začne střídavě blikat 

červeně a modře. Pokud je zařízení již připojeno přes BT k jinému telefonu, odpojte ho v 

nastavení mobilního telefonu.

2. Vyhledejte na mobilním telefonu zařízení s názvem BT001 a spárujte zařízení. Přijímač začne 

blikat modře (cca jednou za 5 sekund).

3. (volitelné) Zkontrolujte možnosti nastavení připojeného BT přijímače v nastavení telefonu.

4. Přehrávejte hudbu či využívejte přijímač jako handsfree. 

Telefonování

● Hovor můžete přijmout a ukončit  tlačítkem “telefon”.

● Hovor můžete zesílit a zeslabit tlačítky + a -.

● Dvojklikem tlačítka “telefon” vytočíte poslední volané číslo.

Přehrávání hudby

● Krátký stisk tlačítka “telefon” funguje jako play (přehrát) a pauza.

● Krátký stisk tlačítka + posune přehrávání na další skladbu, tlačítko - na předchozí.

● Dlouhý stisk tlačítka + přidává hlasitost, tlačítko - ubírá.

Nabíjení

● Pro nabití přijímače připojte kabel micro USB do USB nabíječky nebo např. USB portu počítače.

● Po připojení nabíječky se přijímač vypne, je ho však možné znovu zapnout a používat i během 

nabíjení.

● Během nabíjení svítí na přijímači červená LED dioda. Je-li zařízení plně nabito, červená LED 

dioda zhasne.


