
BLUETOOTH SPREJEMNIK ZA PREDVAJANJE GLASBE 

Opis:

Bluetooth sprejemnik za predvajanje glasbe omogoča brezžično predvajanje glasbe iz 
bluetooth naprave (pametni telefon – iPhone ali Android, tablica) na avtoradio, navadni 
radio ali katerokoli drugo napravo, ki ima AUX ali LINE-IN priklop (3,5 mm). Zasnovan je s 
posebno tehnologijo, ki omogoča tudi, da preko avtomobilskega zvočnika sprejemate klice z 
vašega pametnega telefona. S pametnim dizajnom, preprostim postopkom lahko tudi vaš 
avtomobilski zvočnik postane prostoročni Bluetooth zvočnik. Poleg tega bo s kristalno jasnim
zvokom prinesel neverjetno glasbeno izkušnjo. 

Lastnosti:

 Naprava uporablja Bluetooth 4.1 tehnologijo

 Na napravo sta lahko hkrati povezani kar dve bluetooth napravi

 Premium kvaliteta zvoka – uživajte ob kristalno čistem zvoku glasbe

 Naprava je združljiva z večino pametnih telefonov – iPhone, Android naprave, 
pametne tablice in ostale bluetooth naprave

 Sprejemnik priklopite v vaš domači zvočni sistem ali avtoradio preko zvočnega kabla 
(3,5 mm) v AUX ali LINE-IN priklop

 Pritisnite tipko Play/Pause (Predvajaj/Pavza), da sprejmete klic z vašega pametnega 
telefona in prostoročno telefonirajte v avtomobilu

 Dolgi pritisk na gumb “+/-” ob strani sprejemnika bo povišalo oz. znižalo glasnost 
zvoka

 Kratki pritisk na gumb “+/-” ob strani sprejemnika bo predvajalo naslednjo ali prejšnjo
skladbo

 Baterija zdrži kar do 8 ur neprekinjenega delovanja, napolnite jo preko priloženega 
micro USB kabla

 Indikatorska lučka

 Deluje na razdalji do 10 metrov

Navodila za poslušanje glasbe:

1. Prižgite sprejemnik

2. Priklopite sprejemnik v zvočnik

3. Povežite se preko Bluetootha

4. Uživajte v glasbi, ki se brezžično predvaja preko vašega telefona



Navodila za prostoročno telefoniranje v avtomobilu in poslušanje glasbe:

1. Vključimo bluetooth sprejemnik in ga vtaknemo v AUX.

2. Na avtoradiu preklopimo na opcijo AUX.

3. Na telefonu vključimo bluetooth in se povežemo z bluetooth sprejemnikom ter lahko 
predvajamo glasbo na avtomobilske zvočnike.

4. Ko nas nekdo kliče na telefon, sprejmemo klic in klicatelja slišimo preko zvočnikov v 
avtu, on pa nas sliši preko vgrajenega mikrofona na bluetooth sprejemniku.


