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PŘED POUŽITÍM TÉTO JEDNOTKY SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO 
NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody (např. vany, umyvadla, 

dřezu, v prádelně, vlhkém sklepě, u bazénu či v jiných prostorách 

v blízkosti vody). 

 K čištění používejte vždy jen suchý hadřík. Před čištěním 

zařízení odpojte ze stěnové zásuvky. 

 Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna a jiná 

zařízení (včetně zesilovačů) emitující teplo. 

 Chraňte napájecí kabel před poškozením (pošlapáním, 

přiskřípnutím), obzvláště pak u zásuvek a bodů, kde vycházejí ze 

zařízení. 

 Používejte pouze příslušenství schválené/specifikované 

výrobcem. 

 Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení. 

 

Nemůžeme být odpovědní za zranění osob či poškození majetku 

způsobené interakcí s hudebním přijímačem Bluetooth® nebo 

mobilním zařízením. 

 



ÚVOD 

Přijímač Bluetooth® je domácí audio vychytávka, která snadno 

propojí hudební knihovny či služby z jakéhokoliv chytrého telefonu, 

tabletu nebo digitálního přehrávače hudby s funkcí Bluetooth® s 

vašim domácím stereo systémem. 

 

Vy pak můžete bezdrátově ovládat streamovaný zvuk v CD kvalitě 

přímo ze svého chytrého zařízení z kteréhokoliv místa v domě, na 

patře či v okolí bazénu. Máte doma společnost? Nechte své přátele 

bezdrátově sdílet hudbu, kterou poslouchají a udělejte si párty! 

 



INSTALACE  
Než začnete zařízení používat, přečtěte si tyto pokyny od začátku 

do konce. 

 

 
 

(1) 3,5mm audio konektor jack 

(2) Nabíjecí port USB 

100-240V/50-60Hz 

 

(1)
(2) 



VLASTNOSTI 
• Přehrávejte bezdrátově hudbu ze svého mobilního zařízení s 

technologií Bluetooth® pomocí domácího sterea 

• Ovládejte svou hudbu přímo z mobilního zařízení 

• Připojte zařízení, aniž byste museli neustále chodit do blízkosti 

sterea 

• Obsahuje nabíjecí port USB (až 1 A) 

• Audio kabely součástí balení 

• Připojení pomocí Bluetooth® na vzdálenost až 9 m umožňuje 

neomezený domácí poslech 

 

OBSAH BALENÍ 
Balení by mělo obsahovat: 

• Bezdrátový hudební přijímač Bluetooth® 

• 3,5mm audio kabel 

• Průvodce rychlou instalací 

 



PŘIPOJENÍ 
1. Zapojte zařízení do zásuvky střídavého proudu – LED svítí 

modře 

 
2. Zapojte audio kabel ze zařízení na vstup audio vybavení – LED 

zmodrá a zabliká. 

 
3. Na chytrém telefonu zapněte funkci Bluetooth® a spojte jej se 

zařízením – LED bliká 

 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Většinu problémů s hudebním přijímačem Bluetooth® lze rychle 

vyřešit použitím rad uvedených v tomto oddílu. 

 

1. Má hudba není slyšet ze stereo reproduktorů. 

Řešení 

• Ujistěte se, že je hudební přijímač Bluetooth® zapnutý. 

• Ujistěte se, že je audio kabel správně a pevně připojen na 

hudební přijímač Bluetooth®. 

• Ujistěte se, že je jeden z audio kabelů správně a pevně 

připojen do přijímače a sterea. 

• Ujistěte se, že je přijímač zapnutý. 

• Ujistěte se, že je hlasitost sterea nastavena na příjemnou 

poslechovou hladinu. 

• Ujistěte se, že jste v dosahu přijímače a vaše mobilní zařízení 

je k přijímači připojeno technologií Bluetooth®. 

 

2. Zdá se, že mé mobilní zařízení je připojeno pomocí technologie 

Bluetooth®, ale není slyšet hudbu. 



Řešení 

• Zkontrolujte, zda byl předchozí připojený mobilní přistroj řádně 

odpojen. Pokud existují spárované záznamy, smažte je. Poté 

proveďte Bluetooth® spojení od začátku.  

 

3. Při přehrávání hudby z Internetu dochází k přerušování. 

Řešení 

• Zkontrolujte stav připojení mobilního zařízení a ujistěte se, že 

je Internet dostatečné rychlý. 

 

SOULAD S PŘEDPISY 
Prohlášení FCC 

Toto zařízení vyhovuje Části 15 nařízení Federálního výboru pro 

komunikaci. Používání je omezeno následujícími podmínkami: 

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a  

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně 

takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. 



Výstraha FCC 

Jakékoliv změny a úpravy, které nejsou schváleny stranou 

odpovědnou za soulad tohoto zařízení, mohou vést ke ztrátě 

oprávnění uživatele používat toto zařízení. 

 

CE  

Toto zařízení splňuje následující předpisy: 

EN 55 022: TŘÍDA B  

 

Informace OEEZ 

Pro uživatele v členských státech EU: Dle směrnice OEEZ  

(o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) tento produkt 

nelikvidujte jako domácí či komunální odpad. Odpadní elektrická a 

elektronická zařízen by měla být odpovídajícím způsobem sbírána a 

recyklována v souladu s postupy zavedenými ve vaší zemi. 

Informace o recyklaci tohoto produktu získáte od místních orgánů, 

společností poskytujících služby likvidace domácího odpadu nebo v 

obchodě, kde jste produkt zakoupili. 

 VYROBENO V ČÍNĚ


