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I A termék bemutatása

A YATOUR Bluetooth Modul autóskészlet (a továbbiakban „YT-BTM”) a YATOUR
Digital Music Changer berendezéssel vagy YATOUR iPod autós adapterrel együtt
használható (a továbbiakban „YATOUR adapter). Az YT-BTM használatával a
Bluetooth kihangosított hívás lehetőséget, illetve a Bluetooth A2DP zenelejátszás
funkciókat integrálhatja gépjárműve gyári lejátszójával. A legtöbb gépjármű típus
esetén a YT-BTM közvetlenül a gépjármű gyári lejátszójának gombjaival kezelhető
(például hívásfogadás, illetve hívás befejezése). 

II Kiegészítők

1 db YT-BTM modulegység (kábelhosszúság: 2 méter) 

1 db mikrofon (kábelhosszúság: 2 méter) 

1 db használati útmutató 

1 db távirányító (kábelhosszúság: 2 méter) OPCIONÁLIS 

Modulegység  3.5mm Mikrofon 

 Távirányító 
(opcionális!) 

Leírás 
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YT-BTM Modul Használata 

                    LED 

 Hívásfogadás/hívás befejezése 

Mikrofon 

Távirányító 

A távirányító használata 
 

A távirányító az YT-BTM készülék OPCIONÁLIS kiegészítője. A távirányító 

integrálja a hívásfogadás/hívás befejezése gombot és a LED kijelzőt; ezek a 

funkciók azonosak a YT-BTM modulegység hívásfogadás/hívás befejezése 

gombjával és a LED kijelzővel. 

Hívásfogadás / 
Hívás befejezése 

LED 

A távirányító kompakt mérete megkönnyíti az alkalmazást. Használatakor dugja
be a 3,5 mm csatlakozót az YT-BTM távirányító nyílásába, majd megfelelő
irányba fordítva, tegye rá a távirányítót. 

III Csatlakozási rajz 

YATOUR Digital Music Changer 
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 Mikrofon

YT-BTM

Távirányító 
(opcionális) 

KÁBELKÖTEG
MP3

FEJEGYSÉG HÁTOLDALA 
LED CDC

AV ANT
Táp és 

Hangszóró 
CD tár 

csatlakozó 

CSATLAKOZÓ

GYÁRI 
CSATLAKOZÓ 

CD TÁR

IV Beszerelési útmutató 

Már beszerelt YATOUR adapter esetén csatlakoztassa az YT-BTM egységet 

a YATOUR adapter Bluetooth nyílásához, majd csatlakoztassa a mikrofont az YT-

BTM egység mikrofon nyílásához. Állítsa a mikrofont a megfelelő pozícióba. A 

jobb hanghatás érdekében a mikrofont tanácsos a vezetőüléshez közel 

elhelyezni, például az A-oszlop felső részére, a visszapillantó tükörre, vagy az 

ajtó feletti tetőrészre. Rögzítse a vezetékeket. 

Amennyiben megvásárolta a távirányítót is, az YT-BTM készüléket rejtett helyre 

is beszerelheti, ám ügyeljen arra, hogy a távirányító hatósugarában legyen. 
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V Funkciók és Módok 

Az YT-BTM egység csak YATOUR adapter módban működik. Az YT-BTM 
beszerelését követően kapcsolja be a gépjármű lejátszóját, majd állítsa azt 
YATOUR adapter lejátszás módra. A lejátszó ekkor automatikusan megkeresi 
az YT-BTM egységet, és hozzácsatolja a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-os 
mobiltelefonhoz. Sikeres kapcsolat esetén az YT-BTM LED kijelző 
folyamatosan világít. Amennyiben a lejátszó nem találja meg az YT-BTM 
egységet a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonnal, akkor automatikusan 
bekapcsol a párosító funkció, ami 3 percet vesz igénybe. Ezalatt az YT-BTM 
LED kijelző gyorsan villog. Ezt követően a készülék automatikusan kilép a 
párosító funkcióból, miközben az YT-BTM LED kijelző lassan villog. Ekkor a 
lejátszó nem tudja keresni vagy felismerni az YT-BTM egységet.
 
Megjegyzés: A mobiltelefonon be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót. 

VI Működés 

1. Párosítás 

I. Az YT-BTM bekapcsolását követően a készülék automatikusan elindítja a 

Bluetooth párosító funkciót. Eközben az YT-BTM LED kijelzője gyorsan villog. A 

folyamat 3 percet vesz igénybe. 

II.  A 3 percet időtartam alatt aktiválja a mobiltelefon készüléken a Bluetooth 

funkciót. Keresse meg a „YATOUR” elnevezésű Bluetooth eszközt, majd válassza ki 

a telefonnal való párosítás funkciót. Ha a telefon a művelethez PIN kódot kér, üsse 

be a „0000” kódot.  

Ügyeljen arra, hogy a telefonján aktiválja, illetve bekapcsolja a Bluetooth 

funkciót, illetve, hogy a telefon más eszközök által felismerhető legyen. 

III. Sikeres csatlakozás esetén az YT-BTM LED kijelző folyamatosan világít, ami 

azt jelzi, hogy a párosítás megtörtént, a telefon kihangosítóval használható. 

IV. Amennyiben az YT-BTM és a telefon Bluetooth-a a 3-perces párosítási 

időtartam alatt nem tud csatlakozni, nyomja meg 3 másodpercig a Hívásfogadás / 

Hívás befejezése gombot: ezzel lehetővé teszi, hogy az YT-BTM egység ismét 

elindítsa a Bluetooth párosító funkciót. Ismételje meg a fenti I., II., és III. lépéseket. 
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Megjegyzés: a párosítás gyorsabban megy végbe, ha a mobiltelefont közelebb 
helyezi az YT-BTM egységhez. 

2. Szétválasztás és újbóli csatlakoztatás 

Amennyiben szét akarja választani a Bluetooth kapcsolatot, ezt az alábbi 

módokon teheti meg: 

I. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, vagy bontsa a Bluetooth kapcsolatot a 

telefonján. 

II. Tartsa lenyomva a Hívásfogadás / Hívás befejezése gombot 6 másodpercig. 

 III. Húzza ki az YT-BTM egységet a YATOUR adapterből. 

Ha az YT-BTM csatlakoztatva van a YATOUR adapterhez, és szeretne egy 

másik mobiltelefont csatlakoztatni, kövesse az alábbi lépéseket: 

I. Az aktuálisan csatlakoztatott telefonnal bontsa a Bluetooth kapcsolatot. 

II. Tartsa lenyomva az YT-BTM egység Hívásfogadás/Hívás befejezése gombját 

3 másodpercig: ezzel belép a Bluetooth párosító funkcióba. Eközben az YT-BTM 

LED kijelző gyorsan villog. 

III. Kövesse a párosítás utasításait, és válassza ki a „YATOUR” funkciót a másik 

telefonnal történő párosításhoz. 

Megjegyzés: Bontott Bluetooth kapcsolat esetén a Hívásfogadás / Hívás 
befejezése gomb megnyomásával az YT-BTM automatikusan az utoljára 
csatlakoztatott mobiltelefonhoz kapcsolódik. 

3. Automatikus alapértelmezett csatlakozás 

Ha az YT-BTM és a telefon közötti sikeres kapcsolat jött létre, és a gépjármű 

lejátszójának legközelebbi bekapcsolásakor kiválasztja a YATOUR adapter lejátszási 

módot, akkor hallani fogja a Bluetooth csatlakozási hangot, ami azt jelzi, hogy az YT-

BTM egység és a telefon automatikusan alapértelmezett módban csatlakoznak. 

Megjegyzés: A telefonok eltérő beállításai miatt előfordulhat, hogy bizonyos 

típusoknál hosszabb a csatlakozási idő. 

4. Hívásindítás / Hívásfogadás 

Hívásfogadás esetén a gépjármű lejátszója elnémul. Ön a bejövő hívás hangját 

hallja. Az alábbi lehetőségek közül választhat: 
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     Hívás fogadása – nyomja meg a Hívásfogadás / Hívás befejezése gombot; 
vagy nyomja meg a Fast Forward vagy a SEEK+ gombot a lejátszón. 

Hívás befejezése - nyomja meg a Hívásfogadás / Hívás befejezése gombot; 

vagy nyomja meg a Fast Forward vagy a SEEK+ gombot a lejátszón. A hívás 

befejezését csipogó hang jelzi. 

     Hívás elutasítása – tartsa lenyomva a Hívásfogadás / Hívás befejezése gombot 
3 másodpercig; vagy tartsa lenyomva a Fast Forward vagy a SEEK+ gombot a 
lejátszón 3 másodpercig. 

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos gépjármű típusoknál a rádió Fast 

Forward vagy SEEK+ gombjaival nem tudja kezelni a hívásokat. 

Telefonhívás indítása: 

I. Tárcsázza a kívánt számot a telefonján. 

II. Amikor a telefon elindítja a kimenő hívást, a zene elnémul, és Ön a 

tárcsázó hangot hallja. Ha a hívott fél válaszol a hívásra, Ön máris kihangosítóval 

használhatja a készüléket. 

III. Hívásismétlés – Nyomja meg kétszer egymás után a Hívásfogadás / Hívás 

befejezése gombot: ezáltal újrahívhatja a legutóbb tárcsázott számot. 

Megjegyzés: 

I. Ha a gépjármű lejátszója ki van kapcsolva, vagy más módban van (FM, XM, 

stb.), és ekkor érkezik hívás, vagy Ön hívást kíván kezdeményezni, akkor előbb 

be kell kapcsolnia vagy át kell kapcsolnia YATOUR adapter lejátszás módra, hogy 

használni tudja az YT-BTM egységet. 

II. Az optimális használat érdekében a telefont tartsa az YT-BTM egységtől 

mért 6-8 méteren belül (ne legyen tárgy a két készülék között). Amennyiben a 

telefon a Bluetooth hatótávolságán kívülre kerül, a Bluetooth kapcsolat 

automatikusan szétkapcsol. Ha ismét hatótávolságon belülre kerül a telefon, az 

YT-BTM egység automatikusan csatlakozik a telefonhoz (feltéve, hogy az YT-

BTM egység bekapcsolt állapotban van). 

III. Beérkező hívás esetén a YATOUR adapter lejátszó funkciója elnémul, és Ön

a rádió hangszóróiból a bejövő hívás hangját hallható. A hívás befejezését követően

a YATOUR adapter automatikusan visszatér a lejátszás funkcióhoz. 

IV. Amennyiben hívás közben a kihangosítóról a telefonra szeretné visszavenn

a hívást, akkor ezt a telefon funkciógombjaival teheti meg. 
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5. Hangtárcsázás (csak az ezzel a funkcióval rendelkező 
telefonkészülékek esetén) 

 

Az YT-BTM és a telefon közötti sikeres párosítás esetén (amikor éppen nincs 

folyamatban levő hívás), tartsa lenyomva a Hívásindítás /Hívás befejezése 

gombot 3 másodpercig: két csipogó hangot hall, ami a hangtárcsázás funkció 

bekapcsolását jelzi. Eközben a telefon is jelez, és Ön saját hangjával indíthat 

hívást a telefonkészülék kontaktlistáján szereplő számokhoz. 

A mikrofon érzékenysége, illetve a környezeti zajok miatt az YT-BTM egység 

hangtárcsázás funkciója gyengébben működhet, mint a telefon ugyanezen 

funkciója. 

6. A telefonon tárolt zeneszámok átirányítása a gépjármű lejátszójába 
(A2DP) 

Az YT-BTM és a telefon közötti sikeres párosítás esetén (A2DP funkcióval), a 

telefonján lépjen a zenelejátszás módba, majd az YT-BTM egységen keresztül 

irányítsa a telefonon tárolt zeneszámokat a gépjármű lejátszójába. Így a 

kihangosítón keresztül a telefonján tárolt zeneszámokat is meghallgathatja. A 

Hívásfogadás / Hívás befejezése gombokkal működtetheti a lejátszás / pillanat állj 

funkciókat. 

A2DP zenelejátszáskor az egyéb hang elnémul. A Hívásfogadás / Hívás 

befejezése gombokkal vagy a rádió Fast Forward vagy SEEK+ gombjaival 

megállíthatja az A2DP zenelejátszást. Az adott gomb ismételt megnyomásával 

újraindíthatja a lejátszást. 

Megjegyzés: 

I. A2DP jelentése: Továbbfejlesztett hangelosztó profil (Advanced Audio 
Distribution Profile) 

II. A zenelejátszás mód kiválasztását követően bizonyos telefonok esetében ki 

kell választani a telefonon tárolt zene közvetlenül – vezeték nélkül – a gépjármű 

lejátszó rendszeréhez történő irányítását. 

III. A2DP zene lejátszásakor bejövő hívás esetén az A2DP lejátszás megáll, a 

hívás befejezésekor pedig automatikusan folytatódik. 
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VII  Gyakori kérdések 

1. Önállóan is működtethető az YT-BTM egység? 

Nem. Csak a YATOUR adapterrel együtt. 

2. Az YT-BTM mikrofonja helyett használhatom-e a saját 
mikrofonomat? 

Nem javasoljuk a saját mikrofonja használatát, mivel ez befolyásolhatja a 

hangminőséget. 

3. Használható-e az YT-BTM egység, ha a gépjármű lejátszója ki 
van kapcsolva? 

Az YT-BTM egység nem működik, ha a gépjármű lejátszója ki van kapcsolva 

vagy nem YATOUR adapter lejátszás módban van. Bejövő hívás esetén 

azonban Ön azonnal bekapcsolhatja a gépjármű lejátszóját, és YATOUR 

adapter lejátszási módra válthat. 

4. Állítható-e az YT-BTM egységen a hangerő? 

Jelenleg ez a funkció nem elérhető az YT-BTM egységen. Ha nem elég hangos 

a hívás hangereje, a gépjármű lejátszóján állíthat rajta. 

5. Lehetséges-e egyszerre több mobiltelefont csatlakoztatni az YT-

BTM egységhez? 

Jelenleg egyszerre csak egy telefonkészülék csatlakoztatható, ám lehetősége 

van arra, hogy másik telefont csatlakoztasson az egységhez, ehhez azonban 

az első telefonnal bontani kell a kapcsolatot. 

6. Bejövő hívás esetén a lejátszás elnémul iPod, USB, SD kártya 
vagy AUX-IN lejátszó használata esetén is? 

Bejövő hívás esetén a lejátszás ezekben az esetekben is leáll és elnémul. 

AUX-IN lejátszó esetében a lejátszás nem áll meg, de elnémul. 

7. Mit jelent az A2DP és a HFP? 

Ezek szabvány profilok: 

I. Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 
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Ez a profil azt határozza meg, milyen minőségű hang (sztereó vagy mono) 

irányítható át egyik eszközről a másikra Bluetooth kapcsolat segítségével. 

Például, mobiltelefonról a zene átirányítható vezeték nélküli fülhallgatóra, 

hallássegítő eszközre, gépjármű lejátszóra, illetve laptopról / asztali 

számítógépről vezeték nélküli fülhallgatóra. 

II. Hands-Free Profile (HFP) 

A jelenlegi 1.6 verzió a gépjárművekben legelterjedtebben használt kihangosító 

készlet.  A kihangosító segítségével a Bluetooth funkcióval rendelkező 

mobiltelefonok bizonyos funkcióit lehet használni, mint például hívásindítás, 

miközben a telefon a felhasználó zsebében vagy táskájában van. 

IX Garancia

A készülékre a vásárlást követően 12 hónapos gyári garancia van érvényben. 

Fontos megjegyzés: 

 A gyártó fenntartja a hardver és szoftver bejelentés nélküli változtatásának 
jogát. 

 A termékről további információkat találhat a www.autodvd.hu 

weboldalon. 

 A termék védjegyét és márkáját törvény védi. 
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Forgalmazza: AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: Anti-Steal II. Kft. 

2040 Budaörs Forrás u. 10 
Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 


