
Uživatelský návod 

Úvod 

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR 

digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR iPod Car Adapter (dále už jen 

"YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM, mohou být do Vašeho originálního rádia 

integrované funkce jako "Bluetooth hands-free telefonování", nebo "Bluetooth A2DP 

přehrávání hudby". A co víc, u většiny modelů vozidel, mohou být některé funkce YT-BTM 

přímo ovládané tlačítky na originálním rádiu, například přijímání a položení hovoru. 

 

Obsah balení YT-BTM:  

YT-BTM jednotka (délka kabelu 2m)    1x 

Mikrofon (délka kabelu 2m)     1x 

Uživatelský návod       1x 

Jednotka dálkového ovládání (délka kabelu 2m) 1x (VOLITELNÉ) 

 

 

Popis YT-BTM jednotky  

 



 

Popis jednotky dálkového ovládání 

Jednotka dálkového ovládání je dodávána pouze jako volitelné příslušenství YT-BTM. Tato jednotka 

zahrnuje tlačítko přijetí a položení hovoru a LED indikační diodu, tyto funkce jsou stejné jako funkce 

samotného YT-BTM.  

 

Dálkové ovládání má kompaktní rozměry, instalace a rozložení je variabilní. Při používání připojte 

3.5mm konektor do konektoru dálkového ovládání YT-BTM a umístěte dálkové ovládání na vhodné 

místo.  

 

Schéma zapojení 

Zapojení s hudebním adaptérem YATOUR Digital Music Changer:  

 



Pokyny k instalaci 

Předpokládáme, že již máte připojen YATOUR hudební adaptér, připojte YT-BTM do BT Bluetooth 

konektoru YATOUR hudebního adaptéru a připojte mikrofon k YT-BTM do slotu pro mikrofon. Poté 

umístěte mikrofon na vhodné místo. Pro lepší snímání hlasu doporučujeme umístění mikrofonu v 

blízkosti řidiče, jako například v horní části u A-sloupku, nebo nahoře centrálního zpětného zrcátka nebo 

na stropní konzoli. Potom upevněte a schovejte kabely pro dokončení instalace. Pokud jste si zakoupili i 

dálkový ovladač, můžete YT-BTM umístit na skryté místo, ale musí být v dosahu dálkového ovládání.  

 

Funkce 

YT-BTM bude pracovat pouze v módu YATOUR adaptéru. Po nainstalování YT-BTM zapněte ve 

vozidle originální rádio a přepněte na mód přehrávání YATOUR. YT-BTM bude automaticky vyhledán a 

spojen s naposledy připojeným bluetooth zařízením (mobilním telefonem). Po úspěšném připojení, LED 

indikační dioda na YT-BTM zůstane svítit. Pokud se YT-BTM nedokáže spojit s posledním připojeným 

telefonem, YT-BTM se automaticky přepne do módu párování, v tomto módu zůstane nejvýše 3 minuty, 

LED indikační dioda zatím rychlé bliká. Pokud nedojde ke spárování s bluetooth zařízením, po 3 

minutách YT-BTM přejde do režimu nespárování, LED indikační dioda pomalu bliká. V tomto režimu 

nespárovaného YT-BTM nebude spárované ani vyhledané bluetooth zařízením (telefonem). 

Poznámka: Na mobilnom telefóne musí byť Bluetooth zapnuté.  

 

Provozní pokyny 

1. Bluetooth spárování 

I. YT-BTM po zapnutí automaticky přejde do režimu bluetooth párování a LED dioda rychlé bliká, tento 

mód trvá nejvýše 3 minuty. 

II. V průběhu těchto 3 minut, zapněte na Vašem mobilním telefonu bluetooth, dejte vyhledat bluetooth 

zařízení a vyberte zařízení s názvem "YATOUR" pro spárování s Vašim telefonem. Pokud Váš telefon 

vyžádá PIN, zadejte "0000". 

Ujistěte se, že na Vašem telefonu máte zapnuto / aktivní bluetooth a že telefon je nastaven jako 

"viditelný". 

III. Po úspěšném spárování, YT-BTM LED indikátor zůstane blikat, což znamená že spárování je 

úspěšné a můžete svůj telefon začít používat v hadsfree režimu. 

IV. Pokud YT-BTM a mobilní telefon nebude spárován během 3 minut v módu párování, stiskněte tlačítko 

přijmout / složit hovor na 3 sekundy, YT-BTM přepnete znovu do módu párování opakujte kroky I., II., III. 



Poznámka: Během párování menší vzdálenost mezi telefonem a YT-BTM zvýší rychlost párování.  

 

2. Odpojení a opětovné připojení 

Pokud chcete odpojit bluetooth, můžete to udělat jedním těchto 3 způsobů: 

I. Vypněte bluetooth, nebo klikněte na "odpojit" ve vašem telefonu 

II. Stiskněte tlačítko přijmout / složit hovor po dobu 6 sekund. 

III. Odpojte YT-BTM z YATOUR adaptéru. 

 

Pokud je YT-BTM připojen k YATOUR hudebnímu adaptéru a chcete připojit jiný telefon, postupujte 

podle těchto kroků: 

I. V telefonu zrušte bluetooth spojení s aktuálně připojeným telefonem. 

II. Stiskněte na YT-BTM tlačítko přijmout / složit hovor po dobu 3 sekund pro vstup do módu bluetooth 

párování, YT-BTM kontrolní LED bude rychle blikat. 

III. Postupujte podle návodu "Bluetooth spárování", ve druhém telefonu vyberte "YATOUR" pro 

spárování s YT-BTM. 

Poznámka: V módu nespárování, bude YT-BTM automaticky spojené s posledním připojeným telefonem, 

pokud stisknete tlačítko přijmout / složit hovor.  

 

3. Automatické bluetooth připojení 

Pokud již bylo bluetooth spojení mezi YT-BTM a mobilním telefonem úspěšně vytvořeno, následující krát 

když zapnete originální rádio ve vozidle a zvolíte mód přehrávání YATOUR, zazní tón bluetooth připojení 

který oznamuje, že YT-BTM a mobilní telefon byly automaticky připojeny. 

Poznámka: Některé telefony mohou potřebovat delší čas na připojení, kvůli konfiguraci nastavení 

telefonu.  

 

4. Odeslané a přijaté hovory 

Při příchozím hovoru se automaticky ztiší originální rádio vozidle a uslyšíte zvonit příchozí hovor, pak 

můžete zvolit: 

Přijmout hovor - stiskněte Přijmout / Složit tlačítko; nebo stiskněte Fast Forward nebo SEEK + tlačítko na 

originálním rádiu ve vozidle. 

Ukončit hovor - stiskněte Přijmout / Složit tlačítko; nebo stiskněte Fast Forward nebo SEEK + tlačítko na 

originálním rádiu ve vozidle. Při ukončení hovoru zazní tón. 



Odmítnout hovor - stiskněte Přijmout / Složit tlačítko na 3 sekundy; nebo stiskněte Fast Forward nebo 

SEEK + tlačítko na originálním rádiu ve vozidle. 

Poznámka: U některých modelů aut se může stát, že tlačítka ovládání hovoru na originálním rádiu 

nebudou fungovat.  

 

Odchozí hovor (vytočení hovoru) 

I. Zadejte telefonní číslo na vašem telefonu. 

II. Vytočte zvolené telefonní číslo. 

III. Během vytáčení hovoru, se hudba ztiší a uslyšíte vyzváněcí tón. Po přijetí hovoru mluvíte a 

posloucháte v handsfree režimu. 

IV. Opětovné vytočení - dvojklikem na tlačítko Přijmout / Složit hovor, vytočíte poslední volané 

číslo. 

Poznámka: 

I.  Pokud je rádio ve vozidle vypnuté nebo je v jiném módu (napr.FM, XM, atd.) A chcete přijmout 

hovor nebo vytočit číslo, nejprve prosím přepněte do módu přehrávání YATOUR, až pak je 

YT-BTM připravené k použití . 

II.  Pro správnou funkci YT-BTM, používejte telefon ve vzdálenosti do maximálně 6 až 8 metrů (za 

podmínky bez fyzických překážek). Pokud je telefon mimo dosah tohoto prostoru, bluetooth 

spojení automaticky přeruší. Pokud se telefon znovu objeví v dosahu, bluetooth spojení 

automaticky obnoví, za podmínky že YT-BTM je aktivní. 

III.  Příchozí hovor automaticky ztiší rádio az reproduktorů rádia bude znít tón příchozího hovoru. 

Po ukončení hovoru bude přehrávání YATOUR záznamu automaticky pokračovat. 

IV.    Chcete-li během hovoru přes YT-BTM přepnout hovor přímo do vašeho telefonu, můžete tak 

učinit přepnutím ve vašem telefonu. 

 

5. Hlasové vytáčení (Pokud Váš telefon podporuje hlasové vytáčení) 

Pokud je již vytvořeno bluetooth spojení mezi YT-BTM a telefonem, v režimu nespárovaného stiskněte 

na 3 sekundy tlačítko Přijmout / Složit, zazní 2x pípnutí, takto se dostanete do režimu hlasového vytáčení. 

Telefon Vás také upozorní na režim hlasového vytáčení, pak můžete vytočit hlasem telefonní číslo z 

Vašeho telefonního seznamu použitím hlasových příkazů. Citlivost hlasového vytáčení YT-BTM může 

být nižší než citlivost hlasového vytáčení telefonu kvůli citlivosti mikrofonu a také okolních podmínek. 

 



6. Přehrávání hudby z telefonu v originálním audio zařízení (A2DP) 

Po úspěšném připojení YT-BTM a telefonu s A2DP funkcí, při přehrávání hudby v telefonu, YT-BTM Vám 

umožní bezdrátový přenos hudby do audio zařízení ve vozidle. Funkce "Přehrát" a "Pauza" ovládáte 

tlačítkem Přijmout/Složit hovor. Během přehrávání hudby přes A2DP budou ostatní zvukové kanály 

ztlumeny. Stisknutím tlačítka Přijmout/Složit hovor, můžete pozastavit přehrávání, nebo můžete použít 

tlačítka Fast Forward nebo SEEK + na rádiu. Pro ukončení pauzy můžete pokračovat v přehrávání A2DP 

hudby stiskem tlačítka Přijmout / Složit hovor. 

Poznámka: 

I. Pokud spustíte přehrávání hudby v telefonu, některé telefony vyžadují abyste potvrdili bezdrátové 

přehrávání hudby. 

II. Pokud se během přehrávání A2DP hudby objeví příchozí hovor, přehrávaná hudba zůstane 

pozastavena, po ukončení hovoru některé telefony nedokáží znovu automaticky pokračovat v přehrávání 

pozastavené hudby.  

 

FAQ: 

1. Může YT-BTM fungovat samostatně? 

Ne. Pracuje pouze spolu s YATOUR hudebním adaptérem. 

 

2. Mohu použít můj vlastní mikrofon namísto YT-BTM mikrofonu? 

Nedoporučujeme použít jiný mikrofon, protože to může ovlivnit kvalitu zvuku z důvodu jiného 

zesílení mikrofonu. 

 

3. Může YT-BTM pracovat když je rádio vypnuto? 

YT-BTM nebude fungovat když je rádio vypnuto, ani když není v módu přehrávání YATOUR. Pokud 

byste měli příchozí hovor a rádio je vypnuto, můžete jej operativně zapnout a přepnout do módu 

přehrávání YATOUR, YT-BTM je hned připraveno k použití. 

 

4. Mohu nastavit hlasitost na YT-BTM? 

     V současnosti YT-BTM neumožňuje nastavit hlasitost. Pokud by hlasitost během hovoru nebyla 

dostatečná, zvyšte hlasitost audiosystému. 

 

 



5. Je možné YT-BTM připojit k více telefonům najednou? 

V současnosti se můžete k YT-BTM připojit maximálně jeden telefonem najednou, pokud se 

potřebujete připojit s jiným telefonem, je třeba nejprve odpojit aktuálně připojený telefon a až potom 

připojit jiný telefon. 

 

6. Ztlumí příchozí hovor přehrávání hudby iz iPodu, USB, SD karty, nebo AUX-IN vstupu? 

Při příchozím hovoru, přehrávání hudby z iPod / iPhone, USB, nebo SD karty, bude automaticky 

pozastaveno a ztlumeno. Hudba z AUX-IN nebude pozastavena, ale bude ztlumen. 

 

7. Co znamená A2DP a HFP? 

A2DP a HFP jsou standatrní profily vyvinuty a převzaté Bluetooth SIG následovně: 

I. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 

Tento profil určuje, jaká úroveň audio kvality může být přenášena z jednoho zařízení na druhé přes 

bluetooth připojení. Například hudba může být přenášena z mobilního telefonu do bezdrátových 

sluchátek, zařízení pro neslyšící, audiosystému vozidla, nebo z notebooku do bezdrátových 

sluchátek. 

II. Hands-Free Profile (HFP) 

V současnosti ve verzi 1.6, je tato běžně používaná pro komunikaci handsfree zařízení s mobilními 

telefony. Obecně využívají SCO (Synchronous Connection Oriented link). Bluetooth handsfree sady 

umožňují uživateli použití některých funkcí telefonu, například telefonování, telefon zatím může 

zůstat v kapse nebo v tašce uživatele. 

 

 


