
Univerzální Bluetooth vysílač pro
bezdrátová sluchátka

Model: AF-T1

Návod
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Obsah balení

Bluetooth 
vysílač

3.5mm 
audio kabel

TOSLINK  
digitální 
optický audio 
kabel S/PDIF 

 Micro-USB 
napájecí a 
nabíjecí kabel

Redukce z 
3,5 mm na 
RCA
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Představení produktu
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Párovací tlačítko “B” 
Indikátor “B”

 Indikátor “A” 
Párovací tlačítko “A” 
Vypínač
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Analogový vstup (3.5mm)
Digitální vstup (TOSLINK
optický S/PDIF)
Indikátor napájení / nabíjení

Micro-USB konektor pro 
napájení / nabíjení
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Univerzální Bluetooth vysílač pro
 bezdrátová sluchátka



KOMPATIBILITA
 MEE Connect je kompatibilní se všemi zařízeními, které jsou 

vybaveny některým z těchto zvukových výstupů:

 1. 3,5 mm
 sluchátkový 

jack

 2. RCA konektory 
(bílý a červený)

 
3. TOSLINK
digitální optický   
výstup S/PDIF

  Connect může vysílat zvukový signál na všechny Bluetooth přijímače 
podporující A2DP profil, jako jsou například Bluetooth sluchátka, 
reproduktory, nebo jiná bezdrátová zařízení pro reprodukci zvuku.

   MEE Connect podporuje také kodek aptX® a aptX Low Latency, 
tedy účinnější přenos dat bez komprimace. Po připojení ke 
sluchátkům, které tyto kodeky rovněž podporují, umožníte vysílači
bezztrátový přenos dat v CD kvalitě a s minimálním zpožděním.

     MEE Connect zvolí pro vysílání vždy nejlepší dostupný kodek podporovaný 
použitými sluchátky. Při spárování s dvěma druhy sluchátek se použije ten, který 
je podporovaný oběma modely sluchátek.
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NABÍJENÍ

 Pro nabití vysílače Connect, je nutné připojit kabel micro-USB do zdířky na 
zadní straně přístroje a do jakéhokoli napájeného portu USB (na počítači, 
televizoru atd.). Nabíjení trvá zhruba 90 minut. Během nabíjení bude indikátor 
nabíjení pomalu zeleně pulzovat. 

Poznámka: Používáte-li Connect spolu s kabelem připojeným do USB, 
není nutné přístroj před použitím nabíjet ani ho po každém použití 
vypínat.

Pokud je napájecí kabel zapojen do portu USB, Connect se bude 
automaticky také nabíjet. Po odpojení od portu USB bude přístroj 
využívat interní baterii. Jakmile bude baterie téměř vybitá, zelený 
indikátor napájení každou vteřinu blikne a každých 10 minut se 
ozve varovný signál.

**USB výstupy některých televizorů nedodávají stabilní proud. Je proto 
doporučeno použít pro napájení USB výstup počítače nebo nabíječky.

CONNECT zapnete přesunutím vypínače na pravé straně přístroje do polohy ON.

Pro vypnutí přesuňte vypínač do polohy OFF.



 

 

NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU
MEE Connect nabízí tři možnosti připojení k TV. Použijte návod k použití
televizoru a vyhledejte výstupy, kterými je přístroj vybaven (Audio Out).

Varianta 1: Digitální optický výstup (TOSLINK)

Novější modely televizorů jsou často vybaveny digitálním
výstupem (SPDIF) TOSLINK.

A. Sejměte ochrannou krytku z konektoru.

  B. Připojte kabel jemně do optického výstupu na TV a také do optického 
vstupu CONNECT.

Úroveň hlasitosti je pro tento výstup obvykle pevně nastavená a hlasitost 
reproduktorů je tak možné i po připojení vysílače CONNECT ovládat 
samostatně.

Pokračování na další straně 
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NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU

Poznámka: Po připojení konektorů do vstupů Jack 3,5 mm i Optického S/PDIF 
bude mít u vysílače CONNECT vždy přednost Jack. Pro použití optického vstupu 
je nutné nejprve odpojit konektor Jack 3,5 mm.

Poznámka: Pokud po připojení kabelu TOSLINK stále neslyšíte žádný zvuk,
ujistěte se, že je v menu televizoru pro digitální optický výstup nastaven formát 
PCM.

Varianta 2: Linkový výstup RCA (červený a bílý konektor).

Starší modely televizorů jsou nejčastěji vybaveny linkovým výstupem pomocí 
konektorů RCA (CINCH). Pro připojení přes linkový výstup TV použijte přiloženou 
RCA redukci. Tu nejprve připojte ke kabelu Jack - Jack. Stranu s konektory RCA 
následně připojte k linkovému výstupu TV, zatímco druhou opět do vysílače 
CONNECT

� 
Úroveň hlasitosti je pro tento výstup obvykle pevně nastavená a hlasitost 
reproduktorů je tak možné i po připojení vysílače CONNECT ovládat 
samostatně.
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NASTAVENÍ:
PŘIPOJENÍ K TV NEBO AUDIO SYSTÉMU
Varianta 3: Sluchátkový výstup Jack 3,5 mm.

Většina modelů televizorů i jiných audio systémů je vybavena také sluchátkovým
výstupem Jack 3,5 mm. Pro připojení vysílače CONNECT k tomuto výstupu
použijte přiložený audio kabel Jack - Jack. Propojte jím sluchátkový výstup 
televizoru a vstup 3,5 mm na vysílači CONNECT. Pokud je kupříkladu váš audio 
systém vybaven sluchátkovým výstupem Jack 6,3 mm, použijte redukci Jack (není 
součástí balení).

Po připojení kabelu JACK-JACK dojde ve většině případů k vypnutí 
reproduktorů TV a ovládání hlasitosti od té chvíle slouží k nastavení hlasitosti 
sluchátkového výstupu. Pro více informací o možnosti ovládat sluchátkový 
výstup samostatně prostudujte manuál televizoru.

.
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NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY
Před prvním použitím je nutné vysílač CONNECT spárovat s Bluetooth sluchátky 
nebo jiným Bluetooth přijímačem.

Ujistěte se, že jsou příslušná sluchátka vypnutá a ve vzdálenosti maximálně 1 
metr od vysílače. Přepněte sluchátka do párovacího módu. Ve většině případů to 
provedete delším přidržením tlačítka pro Zapnutí. Držte tlačítko tak dlouho, dokud 
se stavová dioda nerozbliká střídavě modře a červeně. Pro více informací o
párování sluchátek prostudujte jejich Návod k obsluze.

Jakmile se sluchátka nacházejí v párovacím módu, stiskněte párovací tlačítko A na 
pravé straně vysílače CONNECT. Modrá dioda na horní části vysílače se rychle 
rozbliká. Dojde ke spárování dostupných sluchátek v okolí. Párovací mód musí být 
aktivní na sluchátkách i vysílači současně.

Párovací mód vysílače zůstane aktivní maximálně 30 s. Po spárování modrá dioda 
několikrát blikne a zůstane svítit.

Poznámka: Proces popsaný výše spáruje sluchátka se slotem A. Pro 
spárování druhých sluchátek (se slotem B) jednoduše na začátku použijte 
párovací tlačítko B. Pro současné párování obou sluchátek postupujte 
podle následující kapitoly.
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NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY
Volitelně: Párování druhých sluchátek.

MEE Connect může vysílat signál k dvojici sluchátek najednou. Druhá 
sluchátka mohou být spárována i po připojení prvních. Pro spárování druhých 
sluchátek je přepněte do párovacího módu a stiskněte párovací tlačítko B na 
vysílači. Modrá dioda na vysílači se rozbliká a sluchátka budou spárována.

Poznámka: Během párování druhých sluchátek může dojít k přerušení zvuku.

Při použití dvojice sluchátek najednou zvolí vysílač vždy ten nejkvalitnější kodek 
podporovaný oběma modely. Pokud tedy například pouze jedna sluchátka podporují 
aptX, bude vysílání probíhat v režimu bez aptX.

Po spárování 
obou sluchátek 
budou svítit na 
vysílači dvě 
modré diody.
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NASTAVENÍ:
PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH SLUCHÁTKY
Volitelně: Výměna spárovaných sluchátek.
Jakmile jsou obsazeny obě pozice pro spárování sluchátek (obě modré diody svítí), 
je možné spárovat další sluchátka pouze namísto některých již spárovaných.

Postupujte podle instrukcí v kapitole "Párování druhých sluchátek", abyste 
nahradili již spárovaná sluchátka jinými. Použijte párovací tlačítko "A" pro výměnu 
prvních sluchátek, nebo tlačítko "B" pro výměnu druhých.

 

 

OPAKOVANÉ POUŽITÍ A

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK

Vysílač Connect zůstane spárovaný se sluchátky, dokud nedojde k jeho vypnutí 
nebo vypnutí sluchátek. Odpojení nastane též ve chvíli, kdy se sluchátka vzdálí z 
dosahu vysílače. Vysílač ani sluchátka není nutné vypínat s výjimkou úspory 
baterií. Pokud je CONNECT napájen přes USB, může zůstat zapnutý stále.

Naposled spárovaná sluchátka se k výsilači automaticky znovu připojí ihned po 
jejich zapnutí. Pokud je vysílač CONNECT vypnutý, doporučuje se jej zapnout
dříve, než znovu zapnete sluchátka, aby došlo k opětovnému připojení 
automaticky. Pokud jsou tedy sluchátka zapnuta jako první, znovu je nejdříve 
vypněte a znovu zapněte.

Poznámka: Po opětovném připojení sluchátek může trvat až 60 s, než začne 
vysílač opět přenášet signál.
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NASTAVENÍ HLASITOSTI

 

Úroveň hlasitosti můžete nastavovat nezávisle na každých sluchátkách. Použijte 
k tomu tlačítka umístěna přímo na nich.

U některých televizorů či způsobů propojení je možné nastavovat hlasitost také 
přímo na televizoru. V takovém případě je ideální nastavit hlasitost televizoru na 
maximum a další úpravy provádět přímo na sluchátkách.

KROK 1.
NASTAVIT MAX 
HLASITOST NA TV

 
KROK 2.
NASTAVIT HLASITOST 
SLUCHÁTEK
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OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Vysílač Connect je možné uvést do původního stavu (resetovat) přidržením
párovacího tlačítka "A" po dobu 5 sekund. Modrá dioda začne následně 
blikat. Spustí se párovací mód a všechna dříve spárovaná zařízení budou
vymazanána z paměti vysílače.

LED indikace

 MEE Connect je vybaven zelenou diodou, indikující napájení / nabíjení (na 
zadní straně) a dvěma modrými, indikujícími párovací mód:

LED indikátor  Stav vysílače

Zelená dioda svítí
(napájení přes USB zapojeno) Baterie je plně nabitá

Zelená dioda pomalu pulzuje Nabíjení

Zelená dioda svítí
(USB napájení není připojeno) Vysílač zapnutý

Zelená dioda rychle bliká Baterie téměř vybitá

Modrá dioda bliká Párovací mód je aktivní

Jedna modrá dioda svítí Jedna sluchátka jsou připojena

Dvě modré diody svítí Dvoje sluchátka jsou připojena

STEP 2. 
ADJUST HEADPHONE VOLUME 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

  Závada: Connect nelze zapnout. Zelená dioda se rozsvítí a 
ihned zase zhasne.

Ujistěte se, že je přístroj připojen do napájeného portu USB, nebo že je nabita 
interní baterie. Po zapnutí se zelená dioda rozsvítí.

Závada: přístroj se nenabíjí.

Ujistěte se, že je nabíječka zapojena do sítě. Popřípadě ověřte, že je 
zapnuntý počítač, z něhož se přístroj nabíjí. USB port musí být napájený.

Závada: nedaří se spárovat Bluetooth sluchátka.

Ujistěte se, že se sluchátka i vysílač nacházejí v párovacím módu a v dosahu 1 
metru. Ujistěte se, že párovaná sluchátka podporují Bluetooth profil A2DP a 
mohou fungovat jako přijímač. MEE CONNECT je vysílač signálu a může být 
párován pouze s příjimači Bluetooth signálu. 

Závada: Sluchátka jsou správně připojena (modrá dioda svítí), ale není 
slyšet žádný zvuk.

Překontrolujte správné zapojení propojovacího kabelu (Jack-Jack nebo 
TOSLINK) jak na straně vysílače CONNECT tak na straně televizoru či jiného 
audio systému. Ujistěte se, že je v televizoru naladěn kanál se zvukem a 
hlasistost není snížena na minimum. Zkontrolujte také nastavení hlasitosti 
přímo na sluchátkách. Používáte-li propojení pomocí optického kabelu, ujistěte 
se, že není do vstupu vysílače CONNECT zároveň připojen i kabel Jack-Jack. 

Závada: Zvuk je zpožděný za obrazem v televizoru.

Běhém kódování a dekódování digitálního signálu Bluetooth vzniká vždy
určité zpoždění vůči obrazu. Kodeky aptX a aptX Low Latency jsou známé 
velmi malým zpožděním zvuku oproti obrazu, ale je nutné, aby byl některý z 
těchto kodeků  podporován nejen vysílačem CONNECT, ale také použitými 
sluchátky.

Některé z moderních televizorů a přijímačů nabízejí rovněž možnost
manuálního nastavení zpoždění zvuku. Ujistěte se, že je zpoždění nastaveno 
na 0.



14

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Závada: Není možné se spojit s tabletem, telefonem ani jiným 
Bluetooth zařízením.
MEE Connect funguje pouze jako Bluetooth vysílač a nemůže být proto 
spárovanán s jinými vysílači, jako je tablet nebo telefon. Správné funkce lze 
dosáhnout pouze spárováním s přijímači, jako jsou právě Bluetooth sluchátka 
nebo reproduktory.

Závada: Nedaří se přihlásit naposled spárovaná sluchátka.

Ujistěte se, že nebyl vysílač v mezičase resetován. Zajistěte, aby byla 
sluchátka před párováním zapnutá a v dosahu vysílače. Zkontrolujte také, 
zda už není vysílač spárován s jinými dvěma sluchátky (nesmí svítit více než 
jedna modrá dioda). Ujistěte se, že nejsou sluchátka spárována s jiným 
zařízením.
Pokud se přihlášení stále nedaří, vypněte a znovu zapněte sluchátka. V 
případě, že to nepomůže, proveďte zcela nové spárování.
Závada: Příliš nízká hlasitost.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti na televizoru i sluchátkách. Nastavení 
hlasitosti mohou ovlivnit oba.
Závada: Praskání ve zvuku či jiné rušení.

Pro zajištění maximální kvality zvuku zvyšte hlasitost televizoru na maximum a 
požadovanou hodnotu dále nastavujte přímo na sluchátkách.

Ujistěte se, že se necházíte v dosahu Bluetooth vysílače CONNECT. Bluetooth
přenos je citlivý na rušení dalšími Bluetooth zařízeními, mikrovlnnými troubami 
a  jinými bezdrátovými signály. Pokuste se eliminovat co nejvíce těchto
potenciálních rušení signálu během používání sluchátek Bluetooth.



www.MEEaudio.com
support@meelec.com
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