
BLUETOOTH 4.0 
USB DONGLE BT403 

CI-479

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



1 Specifications
 � Bluetooth 4.0+LE+EDR Class 1
 � Transmission range up to 100 m
 � Miniature dimensions
 � LED control lamp
 � Low energy consumption
 � Able to connect up to 7 devices at the same time
 � CSR harmony as a part of the package
 � Compatible with Windows 7/8/10

2 Installation
1. Insert bluetooth dongle to USB port of the computer.
2. Wait for installation of drivers.

For use of APTX function for pairing the bluetooth dongle with a headset or speaker you 
must install the utility from the attached CD. Installation needs the access to Internet. 
During the installation it may be displayed a warning about installation of non-signed 
drivers, which must be confirmed:

1. Start the installation by clicking the setup.exe.
2. Select the language and click OK.

3. Click Next.
4. Confirm that you agree with the terms of the License Agreement and click Next.

5. Select the installation directory (recommended to use the preset) and click Next.

6. Select the device type, Laptop or PC/Desktop. You may keep the original values of 

options of Discovery Mode and SCMS-T. Click Next.
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7. Click Install.

8. Click Finish.

3 Pairing
1. Click with right button to the bluetooth icon in the notification area and select Show 

Bluetooth Devices.

2. Click Add Device and select, for example, Audio/Video device.

3. Make sure that the device is visible during the searching. Select the found out device 
from the list and click Next.

4. After finishing the pairing click Finish.

During the pairing you may be prompted to enter the pairing code. You must enter the 
identical code to both devices. If you pair the earphones that do not enable to enter 
a code, please, try to use the combination of 0000 or 1234, or have a look at the manual 
of the paired device.

4 Additional information
In setting the Bluetooth (the item in the menu after clicking with right button to the 
bluetooth icon in the notification area) you can set the incorporated services, file sharing, 
COM ports, PIM and others.

5 Problem solving 
Installation was carried out smoothly but the dongle is not detected by 
computer.

Make sure that the USB port used for the dongle is functioning via connecting e.g. 
a keyboard or a mouse. If you have installed a different driver or software for bluetooth, 
the driver or software must be uninstalled.

The dongle is functioning but in searching no device is displayed.
Make sure that the searched device is within the range - 100 m in the open space without 
obstacles or 10 m in the building. Make sure that the device is switched on and ready and 
in the searching mode.
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1 Spezifikationen
 � Bluetooth 4.0+LE+DER Class 1
 � Reichweite bis zu 100 m
 � Miniaturabmessungen
 � LED-Licht
 � Niedriger Energieverbrauch
 � Bis zu 7 Geräte gleichzeitig anschließbar
 � CSR Harmony ist Bestandteil der Packung
 � Kompatibel mit Windows 7/8/10

2 Installation
1. Schließen Sie den Bluetooth-Dongle am USB-Port des PCs an.
2. Warten Sie die Installation der Treiber ab.

Zur Verwendung der Funktion APTX für die Verbindung des Bluetooth-Dongles mit einem 
Headset oder Lautsprecher müssen Sie das Dienstprogramm von der beigefügten CD 
installieren. Die Installation erfordert einen Internetzugang. Während der Installation kann 
eine Warnung zur Installation von unsignierten Treibern angezeigt werden, die bestätigt 
werden muss:

1. Starten Sie die Installation mit dem Anklicken der Datei setup.exe.
2. Wählen Sie eine Sprache und klicken Sie OK.

3. Klicken Sie auf Weiter.

4. Bestätigen Sie, dass Sie mit den Bedingungen des Lizenzvertrags einverstanden sind, 
und klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie die Zieldatei für die Installation (empfehlenswert ist die voreingestellte 
Datei) und klicken Sie auf Weiter.

6. Wählen Sie die Art des Geräts Laptop oder Desktop. Die Möglichkeiten Discovery-
-Modus und SCMS-T können Sie auf dem Anfangswert lassen. klicken Sie auf Weiter.
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7. Klicken Sie auf Installieren.

8. Klicken Sie auf Fertigstellen.

3 Pairing
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste das Icon Bluetooth im Anzeigebereich und 

wählen Sie Bluetooth-Geräte anzeigen.

2. Klicken Sie Gerät hinzufügen und wählen Sie z.B. Audio-/Videogerät.

3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Suche sichtbar ist. Wählen Sie das 
gefundene Gerät aus der Liste und klicken Sie auf Weiter.

4. Nach Beendigung des Pairing-Vorgangs klicken Sie auf Fertigstellen.

Während des Pairing-Vorgangs können Sie zur Eingabe eines Pairing-Code aufgefordert 
werden. In beide Geräte müssen Sie den gleichen Code eingeben. Falls Sie Kopfhörer 
verbinden, die keine Code-Eingabe ermöglichen, versuchen Sie die Kombination 0000 
oder 1234 zu verwenden, beziehungsweise sehen Sie in der Bedienungsanleitung des 
Pairing-Geräts nach.

4 Weitere Informationen
In der Einstellung Bluetooth (Angebot im Menü nach dem Anklicken mit der rechten 
Maustaste auf das Icon Bluetooth im Anzeigebereich) können Sie die Begleitfunktionen, 
Filesharing, COM Ports, PIM und Weiteres einstellen.

5 Problemlösungen   
Die Installation ist problemlos verlaufen, aber der Dongle wird vom 
Computer nicht gefunden.

Überprüfen Sie, dass der für den Dongle verwendete USB-Port durch den Anschluss von 
z.B. der Tastatur oder der Maus funktioniert. Falls Sie einen anderen Treiber oder Software 
für Bluetooth installiert haben, muss diese deinstalliert werden.

Der Dongle funktioniert, aber bei der Suche wird kein Gerät angezeigt.
Überprüfen Sie, dass das gesuchte Gerät in Reichweite von 100 m im freien Raum ohne 
Hindernisse oder von 10 m im Gebäude ist. Überprüfen Sie, dass das Gerät eingeschaltet 
und vorbereitet ist und sich im Suchmodus befindet.
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1 Specifikace
 � Bluetooth 4.0+LE+EDR Class 1
 � Dosah až 100 m
 � Miniaturní rozměry
 � LED kontrolka
 � Nízká spotřeba energie
 � Připojte až 7 zařízení zároveň
 � CSR harmony součástí balení
 � Kompatibilní s Windows 7/8/10

2 Instalace
1. Vložte bluetooth dongle do USB portu počítače.
2. Vyčkejte na instalaci ovladačů.

Pro použití funkce APTX pro spárování bluetooth donglu s headsetem nebo reprodukto-
rem musíte nainstalovat utilitu z přiloženého CD. Instalace vyžaduje přístup k internetu. 
Během instalace se může zobrazit varování o instalaci nepodepsaných ovladačů, které je 
nutné potvrdit:

1. Spusťte instalaci kliknutím na soubor setup.exe.
2. Vyberte si jazyk a klikněte na OK.

3. Klikněte na Další.

4. Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami v licenční smlouvě a klikněte na Další.

5. Vyberte instalační adresář (doporučujeme použít přednastavený) a klikněte na Další.

6. Vyberte typ zařízení Přenosný počítač nebo Stolní počítač. Volby Režim zjišťování 
a SCMS-T můžete nechat na původních hodnotách. Klikněte na Další.

CZ CZ



7. Klikněte na Instalovat.

8. Klikněte na Dokončit.

3 Párování
1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu bluetooth v oznamovací oblasti a vyberte Ukázat 

zařízení Bluetooth.

2. Klikněte na Přidat zařízení a vyberte např. Audio/video zařízení.

3. Ujistěte se, že je zařízení během hledání viditelné. Vyberte nalezené zařízení ze 
seznamu a klikněte na Další.

4. Po dokončení párování klikněte na Dokončit.

Během párování můžete být vyzváni k zadání párovacího kódu. Do obou zařízení musíte 
zadat stejný kód. Pokud párujete sluchátka, která neumožňují zadání kódu, zkuste použít 
kombinaci 0000 nebo 1234, případně nahlédněte do manuálu párovaného zařízení.

4 Dodatečné informace
V Nastavení Bluetooth (položka v menu po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu bluetooth 
v oznamovací oblasti) můžete nastavit přidružené služby, sdílení souborů, COM porty, 
PIM a další.

5 Řešení problémů  
Instalace proběhla bez problémů, ale dongle není počítačem detekován.

Zkontrolujte, že USB port použitý pro dongle funguje připojením např. klávesnice nebo 
myši. Pokud máte nainstalován jiný ovladač nebo software pro bluetooth je nutné jej 
odinstalovat. 
 
Dongle funguje, ale při hledání se nezobrazí žádné zařízení.

Zkontrolujte, že je vyhledávané zařízení v dosahu - 100 m na volném prostranství bez 
překážek nebo 10 m v budově. Zkontrolujte, že je zařízení zapnuté a připravené a v módu 
pro vyhledávání.
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1 Špecifikácie 
 � Bluetooth 4.0+LE+EDR Class 1
 � Dosah až 100 m
 � Miniatúrne rozmery
 � LED kontrolka
 � Nízka spotreba energie
 � Pripojte až 7 zariadení zároveň
 � CSR harmony súčasťou balenia
 � Kompatibilné s Windows 7/8/10

2 Inštalácia
1. Vložte Bluetooth dongle do USB portu počítača.
2. Počkajte na inštaláciu ovládačov.

Pre použitie funkcie APTX pre spárovanie Bluetooth donglu s headsetom alebo reproduk-
torom musíte nainštalovať utilitu z priloženého CD. Inštalácia vyžaduje prístup k internetu. 
V priebehu inštalácie sa môže zobraziť varovanie o inštalácii nepodpísaných ovládačov, 
ktoré je nutné potvrdiť:

1. Spustite inštaláciu kliknutím na súbor setup.exe.
2. Vyberte si jazyk a kliknite na OK.

3. Kliknite na Ďalej.

4. Potvrďte, že súhlasíte s podmienkami v licenčnej zmluve a kliknite na Ďalej. 

5. Vyberte inštalačný adresár (odporúčame použiť prednastavený) a kliknite na Ďalej.

6. Vyberte typ zariadenia Prenosný počítač alebo Stolný počítač. Voľby Režim zisťova-
nia a SCMS-T môžete nechať na pôvodných hodnotách. Kliknite na Ďalej.
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7. Kliknite na Inštalovať.

8. Kliknite na Ukončiť.

3 Párovanie
1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth v oznamovacej oblasti a vyberte Ukázať 

zariadenie Bluetooth.

2. Kliknite na Pridať zariadenie a vyberte napr. Audio/video zariadenie.

1. Uistite sa, že je zariadenie v priebehu hľadania viditeľné. Vyberte nájdené zariadenie 
zo zoznamu a kliknite na Ďalšie.

2. Po dokončení párovania kliknite na Dokončiť.

V priebehu párovania môžete byť vyzvaný k zadaniu kódu k párovaniu. Do oboch 
zariadení musíte zadať rovnaký kód. Pokiaľ párujete slúchadlá, ktoré neumožňuje zadanie 
kódu, skúste použiť kombináciu 0000 alebo 1234, prípadne nahliadnite do manuálu 
párovaného zariadenia.

4 Dodatočné informácie
V Nastavení Bluetooth (položka v menu po kliknutí pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth 
v oznamovacej oblasti) môžete nastaviť pridružené služby, zdielanie súborov, COM porty, 
PIM a ďalšie.

5 Riešenie problémov  
Inštalácia prebehla bez problémov, ale dongle nie je počítačom deteko-
vaný.

Skontrolujte, že USB port použitý pre dongle funguje pripojením napr. klávesnice alebo 
myši. Pokiaľ máte nainštalovaný iný ovládač alebo software pre Bluetooth je nutné ho 
odinštalovať.

Dongle funguje, ale pri hľadaní sa nezobrazí žiadne zariadenie.
Skontrolujte, že je vyhľadávané zariadenie v dosahu – 100 m na voľnom priestranstve 
bez prekážok alebo 10 m v budove. Skontrolujte, že je zariadenie zapnuté a pripravené 
a v móde pre vyhľadávanie. 
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