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Indukční smyčka
CM‐BT2
A‐4548‐0

Gratulujeme Vám k zakoupení indukční smyčky CM‐BT2. Prosím, přečtěte si
tento návod k obsluze pečlivě. Dozvíte se jak systém správně nastavit a také
budete informováni o všech dostupných funkcích.
Základní informace
Technologie Bluetooth
Bluetooth je radiová technologie, která umožňuje bezdrátově propojit dva
kompatibilní přístroje. K zajištění správné Bluetooth funkce je nutné, aby mezi
přístroji nebyla žádná překážka.
Vzdálenost mezi přístroji (např. mobilním telefonem a jednotkou CM‐BT2)
nesmí být větší než 10 metrů. Překážky jako zdi nebo elektronické přístroje,
mohou mít za příčinu rušení nebo sníženou kvalitu hovoru (přenosu).
Smyčka CM‐BT2 s technologií Bluetooth 5.0 podporuje následující profily:
HSP – hovor, zvukový výstup
HFP – hands‐free bezdrátová telefonie
A2DP – audio poslech (stereo sluchátka)
AVRCP – dálkové ovládání audio/video
Pro upřesnění typu technologie vašeho přístroje kontaktujte výrobce nebo
prodejce.
Používání Bluetooth technologie může být v některých lokalitách zakázané. Pro
více informací kontaktujte příslušné místní instituce nebo poskytovatele služeb.

Obsah balení:
Prosím, zkontrolujte si obsah balení, které má obsahovat následující
komponenty:






Jednotka CM‐BT2
Nabíjecí kabel (jack 3.5mm / USB)
Redukce USB / auto nabíječka
Redukce USB / síťová zásuvka
Návod k použití, záruční list

Pokud bude něco scházet, ihned kontaktujte prodejce.

Popis přístroje

1 Smyčka
2 Indikátor
 Svítí červeně ‐ přístroj vypnutý
 Bliká červeně – upozornění na nízkou baterii
 Modročervené blikání – mód párování
 Modré blikání každé 3 sekundy – pokus spojení
 Modré bliknutí (1 s) každých 5 sekund – spojení s přístrojem
3 Vestavěný mikrofon
4 Funkční klávesa
 Vypnutí/zapnutí přístroje
 Přijetí / ukončení hovoru
 Párování
5 Nastavení citlivosti
 Můžete si zvýšit / snížit účinek indukce
6 Nastavení hlasitosti
 Můžete si zvýšit / snížit hlasitost
7 Konektor pro sluchátka / nabíjecí konektor
 Do tohoto konektoru můžete připojit sluchátka (jack 3.5 mm) nebo
nabíječku, která je součástí balení.

Nabíjení
Indukční smyčka CM‐BT2 má vestavěnou, nabíjecí Li‐Pol baterii. Před prvním
použitím smyčku plně nabijte.
Upozornění:
V případě že není smyčka nabitá, pak nemůže být používána.

Nabíjení se síťovým adaptérem
Připojte nabíjecí kabel (konektor jack 3.5 mm) do nabíjecího konektoru (7).
Druhou stranu kabelu zapojte do redukce USB/síťová zásuvka. Zkontrolujte
připojení a následně vložte do zásuvky elektrické sítě (230 V). Při nabíjení svítí
modrá LED dioda. Když dioda zhasne, smyčka je plně nabita.

Nabíjení přes USB počítače
Připojte nabíjecí kabel (konektor jack 3.5 mm) do nabíjecího konektoru (7).
Druhou stranu kabelu zapojte do USB portu Vašeho počítače. Při nabíjení svítí
červená LED dioda. Když bude dioda svítit modře, smyčka je plně nabita.
Doba nabíjení
Smyčka vydrží při plné nabití asi 3 hodiny hovoru případně 120 hodin
pohotovostního režimu. Když je napětí baterie nízké, začne blikat červená
dioda. Následně se musí baterie co nejdříve dobít.

Upozornění: Všimněte si, že životnost baterie je závislá na zvolené hlasitosti.
Čím je smyčka nastavena na větší hlasitost, tím je životnost baterie kratší.
Pokud není smyčka delší dobu používána, tak se vybije a následné nabíjení
může trvat delší čas.

Vypínání / zapínání přístroje

Stiskněte a držte funkční klávesu (4) po dobu asi
3 sekund – do té doby, než se rozsvítí modrá dioda.
Pokud je zapojena smyčka nebo sluchátka, pak
uslyšíte krátký akustický signál (pípnutí). Pokud je po
zapnutí v dosahu nějaké napárované zařízení, pak se
automaticky připojí.

Párování s kompatibilním mobilním telefonem
Před použitím smyčky s telefonem musí proběhnout párování těchto zařízení.
Podrobnější informace o Bluetooth přenosu najdete v návodu k použití Vašeho
telefonu. Následující postup se může lišit podle typu telefonu:

1. Zapněte telefon
2. Stiskněte funkční klávesu (4) po dobu asi 6 sekund
– do té doby, než začne střídavě blikat červená a
modrá dioda. Tato příprava na párování vydrží u
smyčky 2 minuty.
3. Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu a v menu
najděte funkci vyhledávání nového bluetooth
zařízení. Vyhledejte všechna dostupná zařízení.
4. V seznamu by se měla objevit i smyčka – CM‐BT2. Zvolte ji a do následujícího
přístupového kódu napište „0000“.
5. Pokud vše proběhne správně, tak začne dioda blikat modře. Ve sluchátkách
nebo smyčce uslyšíte krátké pípnutí.
Párování stačí provést pouze jednou. Jestliže vypnete telefon nebo smyčku a
následně opět zapnete, pak se přístroje opět napárují. Více informací o
službách telefonu najdete v návodu k požití mobilního telefonu.
Pokud je mobilní telefon připojen ke smyčce, pak na smyčce blikne modrá
dioda každých 5 sekund.

Na displeji telefonu se také zobrazí znak napárování (záleží na modelu
telefonu).

Odpojení smyčky od telefonu
Pro odpojení komunikace udělejte jeden z následujících kroků:
 Vypněte smyčku
 Vypněte funkci Bluetooth
 Pokud bude vzdálenost mezi telefonem a smyčkou větší než 10 m, pak
dojte k automatickému odpárování

Upozornění: Neodebírejte CM‐BT2 ze seznamu napárovaných zařízení. Ztratili
byste funkci automatického připojování.
Opětovné připojení k telefonu
Modrá dioda pravidelně bliká (každé 2 s) v případě, že není žádné zařízení
aktuálně spárováno. Např. když je vzdálenost mezi přístroji příliš velká.
Když se přístroje dostanou do dosahu (do 10 m), tak se opětovně automaticky
napárují. Pokud se tak nestane, pak krátce stiskněte funkční klávesu (4). Modrá
dioda začne blikat každých 5 sekund a ozve se krátké pípnutí.
Základní funkce
Volání a přijímání hovorů
Před voláním je ujistěte, že je telefon připojen ke smyčce.
Když voláte vy, tak postupujte stejným způsobem jako obvykle. Spusťte volání a
zvuk se automaticky přenese do smyčky. Nezapomeňte, že sluchadlo musí být
přepnuto na indukční poslech – program T nebo MT.
Pro ukončení hovoru stiskněte funkční klávesu (4) nebo vypněte mobilní
telefon.

Použití smyčky na poslech hudby
Pokud máte ve Vašem mobilním telefonu přehrávač hudby, pak ji můžete slyšet
s pomocí smyčky CM‐BT2 přímo do sluchadel. V případě příchozího hovoru
bude poslech hudby přerušen a uslyšíte vyzvánění telefonu. Pro příjem hovoru
stiskněte funkční klávesu (4). Po ukončení hovoru začne hudba opět hrát.
Nezapomeňte, že sluchadlo musí být přepnuto na indukční poslech – program T
nebo MT.

Nastavení hlasitosti poslechu

Pro úpravu hlasitosti stiskněte klávesy 6 (+ zesilujete, ‐
zeslabujete). Pokud je hlasitost nejvyšší anebo nejnižší,
pak uslyšíte krátké pípnutí.

Nastavení citlivosti smyčky

Smyčka má vestavěnou regulaci citlivosti smyčky (5).
Zvolte si citlivost, která Vám vyhovuje pouhým otočením
regulátoru. Na zadní straně smyčky najdete směry otáčení
+ zesilování, ‐ zeslabování.
Úprava citlivosti je platná pouze pro smyčku. Nemá vliv na
přídavná sluchátka.

Před použitím smyčky se vždy ujistěte, že je hlasitost nastavena
na komfortní úrovni. Předejdete tím případnému zranění
z důvodu vysoké hlasitosti. Doporučujeme vždy snížit hlasitost na
nízkou úroveň.

Připojení k počítači
1. Zapněte počítač a ujistěte se, že je Bluetooth zařízení aktivní. Zapněte
smyčku.
2. Stiskněte funkční klávesu (4) po dobu asi 6 sekund – do té doby, než
začne střídavě blikat červená a modrá dioda. Tato příprava na párování
vydrží u smyčky 2 minuty.
3. Spusťte Bluetooth software na Vašem počítači. Následujte instrukce
k připojení CM‐BT2.

4. Vyberte smyčku CM‐BT2 ze seznamu nalezených zařízení. Pokud je to
nutné, tak vložte heslo: 0000 a začne proces párování.
5. Pokud vše proběhne správně, tak začne dioda blikat modře. Ve
sluchátkách nebo smyčce uslyšíte krátké pípnutí.
Softwary se mohou lišit. Výše uvedený postup je pouze orientační. V případě
problémů kontaktujte dodavatele počítače (bluetooth zařízení).

Smyčka
Z důvodu bezpečnosti je smyčka rozpojitelná. Přesvědčte se, že je smyčka
zapojena správně (viz obrázek níže).

Bezpečnostní pokyny
Smyčka je vyrobena s použitím nejnovějších technologií a je v souladu
s uznávanými bezpečnostními normami.
Prosím, všimněte si následujících bezpečnostních pokynů:
 Nikdy nevystavujte přístroj zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření
nebo velké vlhkosti.
 Chraňte přístroj proti kontaktu s vodou, prašnému prostředí, páře,
kapalinám, kyselinám, alkoholovým čistidlům atd.
 Používejte pouze dodané příslušenství. Vaše sluchátka mohou být
použita pouze s konektorem jack 3.5 mm.
 Přístroj obsahuje malé části, které mohou být spolknuty. Chraňte před
dětmi.
Výrobce nemůže nést zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění jakéhokoli
druhu způsobené nevhodným použitím nebo zneužitím přístroje.

Péče o výrobek
Tento výrobek je bezúdržbové zařízení. Jestliže se zašpiní, pak jednoduše
použijte měkký vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte na čištění alkoholy, ředidla ani
jiná organická rozpouštědla. Nevystavujte produkt po dlouhou dobu přímému
slunečnímu záření. Kromě toho musí být také ochráněn proti extrémní teplotě,
vlhkosti a prudkým mechanickým otřesům.
Upozornění: Všimněte si, že tento přístroj není ochráněn proti postříkání
vodou. Neumisťujte ho proto do blízkosti nádob s vodou, např. vázy na květiny.
Z důvodu použitých baterií neumisťujte produkt do blízkosti otevřeného ohně,
např. svíčky nebo do blízkosti podobných předmětů.

Nakládání s odpady

Použité elektrické a elektronické přístroje musí být podle směrnic
EU odevzdány do sběrných dvorů. Symbol na produktu nebo na
obalu produktu ukazuje, že nemá být vyhozen do normálního
smíšeného odpadu, ale má být odevzdán do příslušného sběrného
dvoru. Chráníte tím životní prostředí a zdraví lidí. Životní prostředí
a zdraví lidí je špatným nakládáním s odpady ohroženo. Recyklace materiálů
pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů. Informace o sběrných dvorech
dostanete na příslušném místním úřadu, případně od prodejce.

Nabíjecí baterie

Nabíjecí baterie mohou být recyklovatelné. Prosíme o vrácení na
příslušná místa (sběrné dvory) nebo k výrobci (prodejci). Vracejte
pouze plně vybité baterie. Chráníte tím životní prostředí.

Technická data
Model:
Bluetooth verze:
Frekvenční pásmo:
Modulace:
BT profil:

Dosah:
Pohotovostní režim:
Doba hovoru:
Doba nabíjení:
Hmotnost:
Rozměry:

CM‐BT2
Bluetooth verze 5.0
2.4 GHz ISM Spectrum
Frequency hopping 79 channels
GFSK
HSP výstup
HFP bezdrátová telefonie
A2DP audio (stereo)
AVRCP audio/video dálkové ovládání
do 10 metrů
do 120 hodin
do 3 hodin se smyčkou
do 13 hodin se sluchátky (nejsou součástí balení)
3 hodiny
49 gramů
48 x 76 mm

ZÁRUČNÍ LIST

Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě poruchy
zařízení kontaktujte prodejce. V záruční době Vám bude přístroj zdarma opraven
nebo vyměněn a zaslán zpět. Záruka se nevztahuje na špatnou manipulaci
s přístrojem, opravu neautorizovaným servisem Humantechnik (neodtrhávejte
proto garanční samolepku z přístroje) a na mechanické poškození. Záruka bude
uznána pouze po předložení originálu záručního listu, případně originálu
prodejního dokladu.

Datum prodeje: ………………………………………

Razítko, podpis prodejce

Další produkty Humantechnik
Telefony pro nedoslýchavé, vibrační a zábleskové budíky, indukční
smyčky, vibrační polštářky, TV a audio systémy, FM systémy,
signalizační systémy atd.

Více informací na:
www.widex.cz
shop.widex.cz

