
Bluetooth speaker MS 18BT 

Výstupní výkon 2x 5W, velikost produktu 185x116x156mm, S/N 
poměr ≥75dB, frekvence 90Hz až 20KHZ. frekvenční rozsah 2420 
- 2480MHZ, verze Bluetooth 3.0 + EDR, vzdálenost Bluetooth ≥ 
10m, slot pro SD kartu pro přehrátí hudby MP3, Aux-in, balení 
příslušenství kabel AUX (jack 3,5mm), kabel mikroUSB - USB, 
pracovní napětí DC 3,7V, nabíjecí napětí DC 5V, kapacita baterie 
1200mAh, doba přehrávání až 12h na 2/3 hlasitost 
BEZDRÁTOVÝ STEREO REPRODUKTOR: Podporuje všechna 
zařízení bluetooth verze 2.0 / 3.0 a vyšší pro přehrávání zvuku, 
stejně jako Aux line-in, vestavěné rádio FM s pamětí stanic / slot 
pro SD kartu, slot pro USB flash / USB do notebooku / počítače. 
Přehrávání více formátů: MP3/ FLAC / WMA / MPS / WAV 
ULTRA PORTABLE: díky vhodným rozměrům 185x116x156mm, 
vysokokapacitní dobíjecí baterie Li-Ion 1200mAh až 12 hodin 

přehrávání při 2/3 hlasitosti při plném nabití. Je navržený tak, aby 
byl pohodlný při nošení, pro cestování a camping na párty apod., 

super barevné LED světlo. 
TECHNOLOGIE BLUETOOTH 3.0+ EDR: Kompatibilní se všemi zařízeními podporujícími technologii Bluetooth. 
Okamžitě se připojte k smartphonu nebo tabletu až do vzdálenosti 10 metrů. SoundCore se automaticky připojí k 
poslednímu použitému zařízení. Vestavěný mikrofon pro hands-free volání. 
LOVELY LIGHTS: Barevné LED světlo na předním panelu funguje jako barevná hudba a 3 břeblikávající světla 
podbarvují poslech hudby. 
Vstupy: USB, slot pro SD kartu, AUX pro mikrofon nebo jiný zdroj hudby, microUSB pro dobíjení. 
VYBAVENÍ: 1 x DOFLY Bluetooth reproduktor MS, 1 x kabel microUSB-USB, 1 x uživatelská příručka, dálkový 
ovladač, propojovací kabel AUX. 
Nabíjení baterie 
K nabíjení zařízení používejte USB kabel, který je součástí balení. Můžete jej zapojit i do 5V USB adaptéru o max. 
2A (adaptér není součástí) reproduktor můžete nabíjet taktéž pomocí počítače. Doba nabíjení je cca 5 – 6 
hodin; pro prodloužení životnosti baterie nenabíjejte déle jak 8 hodin. Když je baterie plně dobita, červená LED 
dioda  zhasne. 
UPOZORNĚNÍ! BATERIE JE INTEGROVANÁ, NA ZADNÍ STRANĚ REPRODUKTORU SE NACHÁZÍ KRYT, 
VE KTERÉM NEMÁ NIC BÝT.

Zapnutí / Vypnutí (ON / OFF) 
Připojte pomocí adaptéru do zásuvky či do počítače a nabijte reproduktor. Na zadní straně se nachází vypínač.  
Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem. Chcete-li zařízení vypnout, použijte opět vypínač na zadní straně 
reproduktoru. 

Vložte paměťovou kartu SD/MMC do slotu nebo flash disk USB. Obě paměťová média musí být 
nejprve formátována v systému Windows FAT32, teprve pak mohou být zaznamenány ve formátu 
MP3 / WMA / WAV soubory. 



Přehrávání hudby
(a) Zapněte přehrávač a vložte flash disk USB nebo kartu SD do slotu. Automaticky se spustí přehrávání audio 

souborů. 

(b) V režimu přehrávání stiskněte krátce PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ pro výběr skladeb podle pořadí. 

(c) Stiskněte PLAY/PAUSE (Přehrát/Pauza) pro přehrávání nebo pauzu, krátkým stisknutím stiskněte PŘEDCHOZÍ 

nebo DALŠÍ pro výběr skladeb. Použijte knoflík hlasitost pro zvýšení či snížení hlasitosti. 

(d) Dlouhým stisknutím PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ posunete rychle zpět nebo vpřed. 

Opakovat/ Repeat Vyberte režim opakování: opakovaným stiskem tlačítka 
Repeate na dálkovém ovladače (vše, adresář, jeden, náhodně) 

Ekvalizér Vyberte ze 7 EQ 

FM Rádio 
(a) Zapněte přehrávač a stiskněte tlačítko MODE na dálkovém ovladači až se zapne Rádio; 

(c) Stiskněte Play/Pause pro hledání kanálů 

(d) Stiskněte tlačítko Předchozí/Další pro přepnutí kanálů FM

Připojení Bluetooth 
(a) Zapněte přehrávač a stiskněte tlačítko MODE (ozve se zvuk Ding-dong); 

(c) AktivujteBluetooth v zařízení ze kterého chcete hudbu přehrávat a vyhledejte jméno zařízení “BT SPEAKER”, 

(d) Přehrávejte hudbu ze svého mobilu. 

(e) Stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ na zařízeních nebo na Mobilu, abyste vybrali skladbu.  

(f) Stiskněte tlačítko Play/Pause na zařízeních nebo na Mobilu, abyste přehráli/zastavili přehrávání hudby.  

(g) Použijte "knoflík hlasitosti" pro zesílení nebo zeslabení hlasitosti; nebo nastavte hlasitost vašeho mobilu. 

AUX–IN  
Tento reproduktor podporuje další zařízení, např. MP3/4, notebook, atd. použitím dodaného kabelu 3,5mm. 
Zastrčte jeden konektor do reproduktoru a druhý konec do normálního MP3/4 nebo notebooku. Přehrajte hudbu z 
MP3/4 nebo notebooku, atd. Obrazovka LCD zobrazí kabel AUX-IN v tomto stavu. 

POZNÁMKA: V jakémkoli stavu předchází funkce LINE–IN funkci USB/ MicroSD/ FM/ BT. 

Pohled zezadu s klíči a porty 



Technické údaje 
Modul Bluetooth CSR BC8605, V4.0 

Přehrávání Audio Vestavěný vstup AUX-IN 

Formát hudby MP3 / WMA / WAV 

Počítadlo bitů 16K – 320KPS 

Napájení RMS 4”, 4Ω, 10W 

Max. výkon 50 W 

Frekvence 70 Hz – 16 KHz 

Šumový poměr signálu S / N ≧ 75 dB 

Celkové harmonické zkreslení THD ≦ 15% 

Bluetooth Vzdálenost dosahu Bluetooth max. 10m (otevřený prostor) 

Baterie Dobíjecí& výměnná lithiová 2600mAh 7,4V (lze dobít síťovým adaptérem) 

Doba nabíjení ~ 5 – 6 hodin (ne déle než 8 hodin!) 

Doba přehrávání 
~ 7 hodin (při střední hlasitosti) 
~ 5 hodin (při vysoké hlasitosti) 

Paměť Podporuje MicroSD a port USB až do 32GB 

Materiál pouzdra ABS 

Hmotnost / Rozměry 1 kg / (D) 15,0 x (Š) 15,0 x (V) 19,0 cm (s rukojetí) 

Obsah balení Reproduktor, Dálkový ovladač, AUX kabel, USB kabel 

Mode Režim 

ON / OFF ZAP/VYP 

Play / 
Pause 

Přehrát / 
Pauza 

Repeat Opakovat 

Number 
Selector 

Volič čísla 

Mute Ztišit 

Previous Předchozí 

Next Další 

Vol – Hlas – 

Vol + Hlas + 

Equalizer Ekvalizér 

REC Nahrát 

Dálkový ovladač 




