
Vodotesný reproduktor Bluetooth  
Používateľská príručka 

B18L  reproduktor 

Úvod: 
Túto sadu môžete používať s tabletom, notebookom a mnohými typmi inteligentných telefónov na streamovanie hudby a na telefonovanie 
systémom voľné ruky. Aby ste pri používaní prístroja dosiahli čo najlepšie výsledky, prečítajte si pred použitím najskôr tento návod. 

Vlastnosti 
Vstavaný výkon: Li-ion 1000 mAh 
Rozmery: 102 mm (d) * 93 mm (š) * 43 mm (v) SNR: ≥ 80 dB 
Bezdrôtová pracovná frekvencia: 2,402-2,480 GHz 
Vzdialenosť bezdrôtového prenosu: až 10 metrov 
Vzdialenosť TWS: až 5 metrov 
Doba nabíjania: približne 2,5 hodiny 
Hmotnosť: 170g 
Rozmer reproduktora: 45 mm 
Nabíjanie: 5 V, 500 mA 

- Vodotesný a nárazu vzdorný
- Čistá zvuková hudba s farebnou svetelnou šou
- Prenosný magnetický dizajn 
- Ovládanie hlasitosti a skladby priamo na 
reproduktore
- Ohromujúca čistota zvuku 
- Ultra prenosný dizajn 
- Skvele vám umožňuje telefonovať a odpovedať 
na hovory Špecifikácia 
Verzia Bluetooth: 5.0 
Reproduktor: 4 Ω, 5 W. 
Obsah balenia 

1. Bluetooth reproduktor 2. Nabíjací kábel USB 3. Používateľská príručka 
Dôležité bezpečnostné opatrenia 
Pri používaní mobilného reproduktora Bluetooth dodržujte základné 
bezpečnostné opatrenia:

1.  Uchovávajte tento výrobok a jeho nabíjací kábel mimo dosahu nadmerného tepla.
2.  Nepoužívajte toto zariadenie s poškodeným káblom alebo po poruche alebo 
akomkoľvek poškodení. 
3. Nerozoberajte svoje zariadenie
4.  Zariadenie používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu.
Nabíjanie reproduktora 

1.  Pripojte jeden koniec priloženého nabíjacieho kábla USB k nabíjaciemu portu na reproduktore. Potom druhý koniec 
nabíjacieho kábla USB zapojte do vhodného portu USB na počítači, aby sa dobila vnútorná nabíjateľná batéria reproduktora. 
POZNÁMKA: Interná batéria vášho reproduktora sa po úplnom vybití nabije približne za 2,5 hodiny. 
2.  Počas nabíjania sa rozsvieti červená kontrolka LED, ktorá označuje, že sa jednotka nabíja. Červené svetlo zhasne, keď je 
jednotka úplne nabitá. 

Vysvetlenie stavových svetiel LED 
Pri nabíjaní reproduktora 
Svieti červená LED = nabíjanie 
Nesvieti LED = Nabíjanie je dokončené 
RGB svetelná šou 
Ako zmeniť svetelný model: Krátko stlačte hlasitosť „+“ a „▬“ 
reproduktora 



Spárovanie zariadení Bluetooth s reproduktorom 
Pri prvom spárovaní zvukového zariadenia Bluetooth s reproduktorom Bluetooth postupujte podľa 
nasledujúcich krokov: 

1.  Uistite sa, že je vaše zariadenie Bluetooth umiestnené do troch metrov od reproduktora.
2.  Stlačením a podržaním prepínača ON/OFF na reproduktore ho zapnite. Kontrolka LED bude modro blikať, čo znamená, že ste sa 
dostali do stavu párovania. 
3.  Prejdite do Správcu Bluetooth vášho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia. 
4.  Vyhľadajte zariadenia Bluetooth a vyberte „B18L“.
5.  Po spárovaní bude modré LED svetlo stále svietiť a pomocou reproduktora budete môcť počúvať zvuk z vášho zariadenia Bluetooth.
6. Stlačením a podržaním odpojte Bluetooth. 

Používanie funkcie „voľné ruky“ 
Keď je k vášmu reproduktoru pripojený iPhone alebo iný smartphone, postupujte podľa pokynov na príjem 
hovorov bez použitia rúk. 
1. Stlačením zdvihnite hovor. 

a podržaním na 2 sekundy. 2. Hovor odmietnete stlačením

3.  Počas hovoru: Ďalším stlačením ukončíte hovor. 
4. Počas modelu TWS je možné použiť iba hlavný mikrofón a tlačidlo.

Funkcia TWS 
Ak máte dve zariadenia B18L, môžete na dosiahnutie bezdrôtového stereofónneho kombinovaného prehrávania hudby 
použiť obe zariadenia súčasne. 
1.  Uistite sa, že obe zariadenia B18L sú bez pripojenia Bluetooth.
2.  Zapnite obe jednotky a stlačte tlačidlo ”ON/OFF” na reproduktore. Dva reproduktory sa pripoja automaticky, pričom 
vydajú tón. Keď modrá kontrolka LED rýchlo bliká, je pripojenie úspešné. 
3.  V rámci pripojenia vyhľadajte zariadenie Bluetooth a vyberte B18L.
4.  Funkcia „voľné ruky“ je k dispozícii iba na hlavnom reproduktore.

Riešenie problému 
1.  Reproduktor sa nepripojí k zariadeniu - reproduktor je potrebné pripojiť alebo znova spárovať so zariadením
2.  Tón je počuť každých pár sekúnd - reproduktor je potrebné nabiť
3.  Pripojenie Bluetooth je nestabilné do 10m - Nepoužívajte reproduktor Bluetooth v oblastiach so silným 
elektromagnetickým rušením, napríklad blízko indukčných sporákov, veľké silové ventilátory, motory, atď. Posuňte 
reproduktor bližšie k Bluetooth zariadeniu. Plne nabite batériu zariadenia a vyskúšajte znovu. 
4. Reproduktor sa nedá zapnúť – zariadenie je potrebné nabiť 
5.  Reproduktor sa nedá ovládať – Reproduktor musí byť v Bluetooth móde
6.  Zvuk reproduktora pri vysokej hlasitosti je prerušovaný . znížte hlasitosť zariadenia




