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Špecifikácia výrobku:
Bezdrôtový Bluetooth reproduktor BT v 5.0. Podpora: L2CAP/A2DP/AVCTP, reproduktor 
môže prijímať AUDIO signál a ovládať pripojené AUDIO zariadenie. Podpora HSP//HFP 
(Handsfree profil), s HANDS-FREE funkciou. 
Pracovná vzdialenosť: 10 – 15 m 
Batéria: 3,7V, 4400MAH 
Doba prehrávania pri normálnej hlasitosti: približne 10 H 
Priemer reproduktora: r/,3 palca *2 
Výkon reproduktora: 50W/15W * 2 
Frekvenčná odozva: 80HZ-20KHZ 
Veľkosť reproduktora: 292 * 132 * 139 mm 
Hmotnosť reproduktora: približne 1480 g
Nabíjanie: 5V/1A 
Doba nabíjania: 3 – 4 H 

Vlastnosti produktu:
1. Podporuje všetky bezdrôtové zariadenia. 
2. Pomocou funkcie FM môžete vyhľadávať rádio stanice.
3. S reproduktorom dosiahnete čistý a jasný zvuk. 
4. Podpora SD karty (max32GB) a USB 2.0, prehrávanie audio formátu MP3! 
5. Bezdrôtová pracovná vzdialenosť je 10 - 15 metrov. (Vo voľnom priestore)
6. Pomocou vstupu AUX môžete priamo pripojiť vaše zariadenia. Napríklad: tablet, PC, 
TV, mobilný telefón, mp3 prehrávač. 
7. Reproduktor sa po odpojení bezdrôtovej siete po 30 minútach automaticky vypne. 

Funkcia slotov a tlačidiel: 
1. Slot DC 5V: Na nabíjanie použite štandardný nabíjací kábel USB V8. 
2. Slot Micro SD: Dokáže dekódovať a prehrať formát MP3! Pri vložení Micro SD karty do 
slotu. 
3. USB slot: Dokáže dekódovať a prehrať formát MP3! Pri vložení USB 2.0 Kľúča do slotu. 
4. Line-in slot: Použite vstup 3,5 jack pre vaše zariadenia. 
5. Pri prehrávaní hudby krátkym stlačením spustíte poslednú skladbu, dlhým stlačením 
znížite hlasitosť. 
6. Pri prehrávaní hudby krátkym stlačením spustíte ďalšiu skladbu, dlhým stlačením 
zvýšite hlasitosť.
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7. Pri prehrávaní hudby (USB Kľúč/Micro SD/Bezdrôtovo/3,5 jack) krátkym stlačením 
aktivujete „prehrať/pozastaviť“. V režime FM krátkym stlačením spustíte automatické 
vyhľadávanie stanice, opätovným stlačením vyhľadávanie zastavíte. V bezdrôtovom 
režime so spárovaným mobilom, pri prichádzajúcom hovor, krátkym stlačením 
prijmete hovor handsfree, opätovným stlačením hovor zložíte, dvojitým stlačením 
opakujete posdlené volané číslo.
8. Vypínač: Dlhým stlačením zapnete/vypnete reproduktor.
9. Krátkym stlačením prepnete režim (USB kľúč/Micro SD karta/Bezdrôtový/Jack 3,5/FM).
 
POZNÁMKA: V režime FM môžete AUX kábel použiť ako anténu na zvýšenie rádiového 
signálu.


