Nabíjení vestavěného akumulátoru
USB port, který je použit k nabíjení musí být schopen dodávat alespoň 500 mA.
To je hodnota obvyklá pro USB porty běžné v počítačích, nicméně zařízení lze nabíjet
i z napájecího zdroje s USB výstupem.

Bluetooth audio přijímač RF-BTR-1000

•
•
•
•
•
•

Před prvním použití plně nabijte vestavěný akumulátor.
Připojte přiložený USB kabel k USB portu (3).
Zasuňte druhý konec do USB portu počítače nebo jiného vhodného USB portu.
Nabíjení začne automaticky vzápětí po připojení.
V průběhu nabíjecího procesu svítí LED (1) červeně.
Je-li akumulátor nabitý, LED kontrolka se rozsvítí modře.
Po ukončení nabíjení odpojte USB nabíjecí kabel.

Zapnutí / vypnutí přijímače

Obj. č.: 157 46 05

•
•

Pro zapnutí přijímače stiskněte multifunkční tlačítko (1) na dobu 3 sekund. LED kontrolka (1)
se rozsvítí a 2x v dlouhých intervalech zabliká.
Pro vypnutí přijímače stiskněte multifunkční tlačítko (1) na dobu 3 sekund. LED kontrolka (1)
červeně zabliká.

Ruční navázání Bluetooth® spojení
•

Buďte s Bluetooth přijímačem ve vzdálenosti alespoň 1 od zařízení se kterým chcete párovat.

•

Zajistěte, aby nebyla v bezprostřední blízkosti další zařízení, která ruší rádiové vysílání.
Vzdalte se z dosahu vysílání jiného zařízení nebo dál od el. zařízení typu výkonného el. motoru,
lampy, mikrovlnné trouby, apod.).

•

Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete přehrávat hudbu na přijímači.
Tuto funkci naleznete na Android zařízeních v menu Nastavení, sekce Připojení a na iOS
zařízení v menu Nastavení, sekce Bluetooth.

•

Stiskněte na dobu 6 sekund multifunkční tlačítko na přijímači (1) čímž dojde k aktivaci párovacího
režimu. Není-li navázáno Bluetooth® spojení, bliká LED kontrolka (1) střídavě červeně a modře.

•

Jakmile se na displeji zobrazí „BTR005“ klikněte na párování, např. Vašeho smartphone a přijímače.
Není-li k přijímači připojeno jiné zařízení, dojde k jeho spárování s Vaším zařízením.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup Bluetooth přijímače Renkforce.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky
•

Bluetooth přijímač

•
•

USB nabíjecí kabel (27 cm)
Návod k obsluze

®

®

®

•

Můžete být vyzváni k zadání kódu. Zadejte heslo nebo použijte „0000“ a potvrďte.

•

Jakmile jsou zařízení spárována, zabliká několikrát LED kontrolka (1).

•

Nedojde-li ke spárování do 3 minut, vypněte přijímač a pokuste se o nové spárování.

•

Chcete-li své zařízení od přijímače odpojit, jděte zpět do Bluetooth® nastavení a ukončete spojení.
Nebo můžete jednoduše deaktivovat na Vašem zařízení funkci Bluetooth®.

Přehrávání
Popis a ovládací prvky

•

Připojte přijímač pomocí 3,5mm jack konektoru do zařízení reprodukujícího hudku, např. sluchátka
nebo přenosné reproduktory.

•

Nyní můžete přehrávat hudební soubory na Vašem zařízení po stisknutí multifunkčního tlačítka (1)
na přijímači.

1

Multifunkční tlačítko s LED kontrolkou

2

3,5 mm jack zástrčka

•

3

Micro USB port

Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka (1) přehrávání přerušíte a opětovným stisknutím
multifunkčního tlačítka (1) v přehrávání pokračujete.
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Mikrofon

•

Je samozřejmě možné přehrávat i video. Můžete jej např. sledovat na tabletu a zvuk přehrávat na
přijímači a k němu připojenému audio zařízení.

•

Přehrávání hudby a ovládání hlasitosti funguje na Vašem smartphone nebo tabletu jako obvykle.

•

Po 10 minutách nečinnosti se hudební přijímač automaticky vypne.
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Přijetí / ukončení / odmítnutí telefonních hovorů
•

Jestliže je přijímač spárován s mobilním telefonem a někdo Vám zavolá, aktuální přehrávání se
přeruší a ozve se vyzváněcí tón.

•

Pro přijetí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko (1). Pro odmítnutí hovoru multifunkční tlačítko (1)
podržte na 1 sekundu stisknuté.

•

Pro ukončení hovoru multifunkční tlačítko (1) stiskněte opětovně.

•

Pro vyvolání naposledy volaného kontaktu stiskněte multifunkční tlačítko (1) 2x rychle po sobě.
Jedním stisknutím ukončíte vytáčení kontaktu.

•

Samozřejmě lze pro přijetí / ukončení hovoru použít i tlačítka na displeji Vašeho telefonu.
Hovořte směrem k mikrofonu (4) a ujistěte se, že není mikrofon zakrytý nějakým předmětem
umístěn na nepřístupném místě (např. v přihrádce auta).

Řešení problémů
•

Pokud některé funkce nefungují správně, ujistěte se, že máte aktuální Bluetooth® ovladače.

•

Berte prosím na vědomí, že některá audio zařízení (např. smartphony) nemusí podporovat dálkové
ovládání přijímače. Podívejte se do dokumentace k Vašemu zařízení, zdali podporuje AVRCP
protokol a navštivte stránky výrobce Vašeho smartphone, aktualizace zařízení může problém
vyřešit.
Není-li slyšet žádný zvuk, zkuste zvýšit hlasitost, pokud ani to nepomůže, zkuste opětovně navázat
®
Bluetooth spojení nebo spárování.

•
•

Technické údaje
Provozní napětí/proud ...............................5 V/DC, max. 75 mA
Verze USB..................................................2.0
®
Přenosová technologie ..............................Bluetooth 4.1+DER (duplexní)
Dosah .........................................................max. 10 m
Podporované standardy.............................A2DP, AVRCP
Frekvenční rozsah (akustický) ...................20 Hz až 22 kHz
Frekvenční rozsah (elektromagnet.) ..........2,4 GHz až 2,48 GHz
Odstup signál/šum .....................................≥ 92 dB
Připojení .....................................................3,5 mm jack
Nabíjecí čas ...............................................max. 1,5 h
Provozuschopnost akumulátoru ................cca. 4 – 5 hodin
Vysílač ........................................................Třída 2
Délka kabelu ..............................................27 cm
Provozní teplota .........................................-10 °C až +50 °C
Provozní vlhkost.........................................0% až 90% RH nekondenzující
Skladovací teplota......................................-10 °C až +55 °C
Skladovací vlhkost .....................................0% až 90% RH nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)...................................12 x 12 x 66 mm
Hmotnost ....................................................7,4 g

Je-li zvukový přenos přerušovaný ujistěte se, že mezi audio zařízením a přijímačem není vzdálenost
delší než 10 m nebo zdali nejsou v blízkosti další zdroje rušení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do Bluetooth přijímače.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej
do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový
materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit
povrch a součásti výrobku.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
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