
                                                                                   Návod k obsluze
T617D - Adaptér bluetooth AUX bezdrátový hudební přijímač, HK008

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu.
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!

Popis:
Bezdrátový bluetooth adaptér do 3,5mm jacku, pouhým spárováním můžete ve voze, doma 
v Hi-Fi sestavě apod začít poslouchat hudbu z vašeho telefonu. Adaptér se zasune do 3,5mm 
jacku pomocí přiložené redukce a spáruje s telefonem. K připojení dojde automaticky po jeho 
zapnutí. Díky bluetooth přenosu lze využít i jako handsfree, volaného tak uslyšíte 
z reprosoustavy vozu. Mikrofon pro hovor bude využívat z telefonu. Adaptér je vybaven 
tlačítky pro volbu hlasitosti a příjem hovoru/zapnutí a vypnutí.

Bluetooth: V4.2
Bluetooth Frekvence: 2402 MHz - 2480 MHz
Podporovaný protokol: HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth vzdálenost: 10M (volné místo)
Vestavěná baterie: 100mAh
Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
Nabíjecí vstupní napětí: DC 5V
Režim připojení: 3,5 mm audio hlava
Kompatibilita: kompatibilní s telefony a systémem PAD od Androidu / IOS a všemi Bluetooth 
audio zařízeními.

Obsah balení:
Přijímač 1x
Uživatelská příručka 1x
Nabíjecí kabel 1x

Vzhled:
1. Kontrolka
2. Multifunkční tlačítko
3. Micro USB nabíječka
4. Rozhraní audio výstupu režimu příjmu
5. 3,5 mm audio hlava

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Použití:
ON: Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka zapněte
OFF: Dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka vypněte
Automatické vypnutí: Přístroj v nepřítomnosti stavu připojení, po 3 minutách, se přepne do 
pohotovostního režimu a červené světlo bude blikat pomalu. Po 12 minutách se automaticky 
vypne.

A. Vložte 3,5 mm audio konektor do Aux portu.
B. Dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka přístroj zapnete, než střídavě zabliká červená a 
modrá kontrolka.
C. Zapněte funkci Bluetooth zařízení pro připojení.
D. Po úspěšném připojení začne modré světlo pomalu blikat.
E. Jednou stiskněte multifunkční tlačítko pro přehrání / pozastavení.
F. Při příchozím hovoru stiskněte jednou Multifunkční tlačítko, abyste hovor přijali.
G. Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka odmítnete příchozí hovor.
H. Dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka znovu vytočíte poslední telefonní hovor bez 
stavu volání.
I. Podpora vícebodového připojení.

Tipy: 1. Různá Bluetooth zařízení používají různé čipsety a protokoly, čas vyhledávání a 
připojení se bude lišit
2. Pokud se připojení nezdaří nebo se nepodaří připojit po delší dobu, můžete přístroj vypnout 
a restartovat, poté to zkuste znovu.

Nabíjení
Má vestavěnou dobíjecí baterii pro dlouhý pohotovostní režim. Důrazně doporučujeme plně 
nabít před prvním použití.
A. Pomocí nabíjecího kabelu pro připojení nabíjecího portu produktu a standardního portu USB 
zařízení automaticky nabije.
B. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
C. Ve stavu nabíjení svítí červené světlo, modré světlo se rozsvítí při plném nabití.
D. Nabíjení a práce mohou probíhat současně. Po celou dobu nabíjení si můžete poslouchat 
hudbu.

Diagnostika poruch
Pokud se potýkáte s problémy, můžete se tyto problémy pokusit vyřešit těmito způsoby. 
Prosím, kontaktujte nás, pokud nemůžete řešit problémy podle manuálu, nerozebírejte 
jednotku nebo neopravujte sami.

Bluetooth audio adaptér nefunguje normálně?
A. Potvrďte napájení.
B. Vložte nabíječku a zkontrolujte, zda je baterie vybitá.
C. Pokuste se vypnout napájení a poté restartovat adaptér, zkontrolujte, zda může fungovat 
normálně.
D. Zkontrolujte, zda je režim produktu správný, do zdířky pro sluchátka zkontrolujte 3,5 mm 
audio kabel. Zkontrolujte pracovní režim podle indikátoru.
E. Pokud nemůžete připojit zařízení Bluetooth (např. Bluetooth headset), zkuste zařízení 
přiblížit nebo restartovat přepínač.
F. Vzhledem k tomu, že se schéma Bluetooth čipů a transportní protokol se liší, bude připojení 
špatné,  pokračujte v optimalizaci zařízení díky podpoře.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. 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 pouzdro produktu. 
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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