
YATOUR Bluetooth-uitbreiding   

 

Met de Yatour-BTD-uitbreiding kunt u handsfree telefoneren of 
draadloos en in stereo muziek streamen vanaf elke willekeurige mobiele 
telefoon. 

De Bluetooth-set bestaat uit:  

a. De BTD-module met 2 meter bedradingskabel voor de interface. 

b. De microfoon met 2 meter kabel. 

c. Afstandsbediening met 2 meter kabel (optioneel) 

In totaal is er 4 meter kabellengte beschikbaar van interface tot microfoon. 

  

 

                   BTD-module   microfoon afstandsbediening (optioneel) 

 

Installeren van de BTD-module 

Verbind de BTD met de interface via de Bluetooth-ingang op de interface. 
Installeer de microfoon op een logische plaats en verbind deze aan de andere 
kabelset. 



Koppelen van uw telefoon aan de BTD-module 

1. Activeer uw bluetooth-verbinding van de telefoon 

2. Zet voertuig en radio aan. De BTD zoekt gedurende 3 minuten naar het 
dichtsbijzijnde bluetooth-apparaat en zal proberen een verbinding te maken. 
Deze zogenaamde “pairing” hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd (en 
opnieuw nadat de stroom van de radio wordt afgehaald). Elke volgende keer zal 
de module automatisch contact maken met de telefoon. Zorg ervoor dat de 
bluetooth-optie van de telefoon aan staat. Het lichtje knippert snel tijdens het 
pairen. 

Opmerking 1:  Uw telefoon kan om de bevestiging vragen, klik dan op “PAIR”  

Opmerking 2:  Sommige telefoons kunnen om een wachtwoord vragen. Geef bij 
gebrek aan een wachtwoord 0000 in.  

Opmerking 3:  Indien de telefoon niet wordt gevonden tijdens de “pairing” 
verwijder dan eerst bestaande gekoppelde bluetooth-verbindingen 
van de telefoon en probeer het opnieuw. 

Opmerking 4:  MoTrade-BTD is niet in staat om het geluid van een op de AUX-
poort verbonden geluidsdrager te onderdrukken.  USB en 
iPod/iPhone worden wel onderdrukt (MUTE). 

Opmerking 5: Wordt de bluetooth-verbinding niet tot stand gebracht, ga dan als 
volgt te werk: 

- Activeer uw bluetooth-verbinding van de telefoon 
- Houdt de knop van de BTD-module 6 seconden ingedrukt 
- De telefoon zal kort daarna de interface moeten herkennen 
- Herhaal eventueel het proces totdat de telefoon is herkend. 

Opmerking 6: Voor het verbreken van de bluetooth-verbinding houdt de knop van 
de BTD-module 6 seconden ingedrukt. 

 

Ontvangen van een telefoongesprek 

Zodra er een telefoongesprek binnenkomt zal de radio (mits interface actief is) 
dempen en overschakelen naar de oproep.  

1. Om de vraag te beantwoorden druk op de knop van de BTD-module of op de 
knop “fast forward” of “SEEK+” van de radio (werkt niet bij alle radio’s) 



2. Om de vraag te beëindigen druk op de knop van de BTD-module of op de 
knop “fast forward” of “SEEK+” van de radio (werkt niet bij alle radio’s) 

 

Starten van een telefoongesprek  

1. Activeer de interface (alleen bij luisteren naar radio) 
 

2. Kies het telefoonnummer via uw mobiele telefoon 

3. Het geluid wordt gedempt en u hoort dat het nummer wordt gedraaid. Zodra 
wordt opgenomen kunt u telefoneren. 

4. Om de laatste oproep te herhalen dubbelklik op de knop van de BTD-module. 

 

Telefoneren via bestaande carkit en muziek streamen via YATOUR-
interface 

Het is mogelijk om de telefoonfunctie van een eventueel bestaande carkit te 
handhaven en muziek te streamen via de YATOUR-interface. 

Ga als volgt te werk: 

Android telefoon 

 Ga naar Bluetooth settings 

 Kies “Media Audio” voor YATOUR interface 

 Kies “Phone Audio” voor de originele carkit 

iPhone 

 Ga naar Bluetooth settings 

 Verwijder eventuele bestaande verbindingen met de originele carkit en de 

YATOUR interface (vergeet apparaat) 

 Pair eerst met de originele carkit 

 Pair daarna met de YATOUR-interface (omdat de handsfree functie als 

bezet is wordt alleen functie muziek streamen gekoppeld. 

 

 


