
Přenosný reproduktor BTS02
                  UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  

Chcete-li zajistit správnou funkci a zabránit poškození, přečtěte si před použitím 
tohoto produktu pozorně tento návod k použití.

Funkce:
1. 2.1 CH přenosný reproduktor s Bluetooth
2. Voděodolný IPX5, odolný proti stříkající vodě, odolný proti dešti, ideální pro pláž, u 
bazénu, pro lodě a další outdoorové aktivity
3. Funkce TWS, lze dosáhnout skutečného bezdrátového přehrávání Bluetooth s 
dvojitým vylepšeným stereofonním zvukem
4. Karaoke funkce s jedním vstupem pro jeden kabelový mikrofon
5. Optimalizované hlasové ovládání Google Assistant a Siri
6. Mikrofon pro handsfree, pro snadné přijetí hovoru
7. Osvětlení RGB / bílé osvětlení
8. S A2DP Bluetooth, bezdrátový přenos hudby z jakéhokoli zařízení podporujícího 
Bluetooth, jako je váš mobilní telefon, notebook, iPhone nebo iPad
9. Provozní dosah Bluetooth 10 metrů
10. Podpora USB
11. FM rádio
12. Line-in funkce, vhodná pro PC, MID, TV a další audio zařízení
13. Vestavěná lithiová dobíjecí baterie 7,4 V 4 400 mAh

14. Masivní madlo pro snadnou manipulaci



Specifikace:

Verze Bluetooth: V4.2 + BR

Velikost reproduktoru: 2,5 palce * 2

Zvukový výstup: 5W * 2, 4Ω

Velikost subwooferu: 4 palce

Výstup subwooferu: 80 W, 4Ω

Kapacita baterie: 7,4 V, 4 400 mAh

Frekvenční odezva: 80 Hz - 12 kHz

Velikost produktu: 452 (L) * 182 (W) * 234 (H) mm

Příslušenství:

Nabíjecí kabel, audio kabel, uživatelská příručka

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

1) Dozadu/Snížení hlasitosti 2) Vpřed/Zvýšení hlasitosti 3) Aktivace RGB/Bílé 
světlo, nebo vypnutí světel 4) Přehrát/Pozastavit 5) Přepínač režimů
(Bluetooth, USB disk, FM a AUX-IN) 6) Tlačítko TWS 7) Zapnutí/Vypnutí 
8) Indikátor stavu baterie ú nabíjení 9) USB port, nabíjecí konektor, AUX 
vstup a MIC port pro externí mikrofon 6,3 mm Jack.   



Bluetooth:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 7) Zapnutí/Vypnutí reproduktor vydá tón. Tlačítko 

zmodrá nebo bude rychle blikat.

2. Reproduktor se automaticky přejde do režimu Bluetooth.

3. Aktivujte Bluetooth na mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení 

„CarClever_BTS02“, pak jej připojte. Zazní tón a tlačítko napájení přestane blikat.

4. Následně lze přehrávat hudbu z vašeho mobilní telefon a užít si její přednes.

5. Tlačítko 1) nebo tlačítko 2) na zařízení lze použít pro výběr skladeb, nebo přes 

tlačítka na mobilním telefonu.

6. Krátkým stisknutím tlačítka 1) nebo 2) nastavte hlasitost, snížit nebo zvýšit. Nebo 

nastavte hlasitost pomocí mobilního telefonu.

7. Stisknutím tlačítka 4) Přehrát/Pozastavit spustíte nebo zastavíte přehrávání 

hudby, lze provádět i na mobilním telefonu.

8. Dlouhým stisknutím tlačítka 4) Přehrát/Pozastavit aktivujete hlasového asistenta 

SIRI/GOOGLE ASSISTANT.

Přehrávání hudby z USB disku:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 7) „Zapnutí/Vypnutí“ reproduktor vydá tón. 

2. Vložte USB Flash disk do slotu, reproduktor automaticky spustí přehrávání

uložené hudby.

3. V režimu přehrávání Tlačítko 1) nebo tlačítko 2) na zařízení lze použít pro výběr 

skladeb.  

4. Krátkým stisknutím tlačítka 1) nebo 2) nastavte hlasitost, snížit nebo zvýšit.

5. Stisknutím tlačítka 4) „Přehrát/Pozastavit“ spustíte nebo zastavíte přehrávání 

hudby.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth vložením USB disku dojde k 

automatickému odpojení Bluetooth a k přepnutí na přehrávání z USB disku. Chcete-li 

znovu přepnout do režimu Bluetooth, krátce stiskněte tlačítko 5) „Přepínač 

režimů“ pro přepnutí do režimu Bluetooth.

Rádio FM:

1. Stiskněte a podržte tlačítko 7) Zapnutí/Vypnutí reproduktor vydá tón, 

krátkým stisknutím tlačítka 5) „Přepínač režimů " přejděte do aktivace rádia.

2. V režimu rádia, dlouze stiskněte tlačítko 4) „Přehrát/Pozastavit " pro 

automatické vyhledávání FM kanálu a následné uložení do pamětí. Krátké 

stisknutí tlačítka 4) „Přehrát/Pozastavit " ztlumíte reproduktor.

3. Dlouhým stisknutím tlačítka 1) nebo 2) pro změnu uloženého kanálu FM

rádia.

4. Krátkým stisknutím tlačítka 1) nebo 2) nastavte hlasitost, snížit nebo zvýšit.



Funkce TWS:

1. Zapněte dva identické reproduktory, které chcete spárovat, a to jak v režimu BT. 

Stačí nastavit jednu ze dvou jednotek.

2. Krátce stiskněte tlačítko 6) „TWS“, reproduktor vydá tón a začne se párovat, tón 

bude opět zazní a tlačítko TWS bude po úspěšném spárování stále svítit. Vytvořte 

připojení Bluetooth k mobilnímu telefonu a přehrávejte hudbu pomocí dvou 

spárovaných reproduktorů, a tak vytvoříte silnější efekt prostorového zvuku. 

3. Pokud chcete ukončit režim TWS, znovu krátce stiskněte tlačítko „TWS“.

4. Jakmile budou dvě jednotky spárovány s TWS, budou při příštím zapnutí v 

účinném dosahu pak se znovu automaticky spárují.

Poznámky: 
1. Uživatelé musí nejprve navázat spojení TWS a poté navázat spojení Bluetooth 

s mobilním telefonem.
   2. V režimu TWS a připojení Bluetooth bude při dlouhém stisknutí tlačítka TWS 
dojde k odpojení připojení TWS i Bluetooth.

AUX-IN:

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo přehrávačů MP3 / MP4 použijte 
dodaný kabel pro připojení tohoto zařízení a poté si užijte přenos ...
Při použití externího zařízení lze všechny funkce ovládat jen pomocí externího 
zařízení.

MIC PORT pro externí mikrofon 6,3 mm JACK
Vstup pro externí mikrofon lze využít například pro karaoke párty či ozvučení 
prezentace.

RGB/Bílé světlo
Reproduktor je v zapnutém režimu automaticky s aktivovaným RGB světlem, krátkým 
stisknutím tlačítka 3) lze přepínat mezi RGB světlem / bílým světlem nebo světlo 
vypnout.

Poznámky:

1. Při připojení Bluetooth k mobilnímu telefonu se zobrazí na mobilním 

telefonu ikona baterie udávající stav baterie reproduktoru.

2. Krátkým stisknutím tlačítka 5) „Přepínač režimů“ přepněte různé režimy, 

pořadí je Bluetooth, USB disk, FM rádio a AUX-IN. 

3. Pokud je reproduktor Bluetooth připojen k jednomu mobilnímu zařízení, 

můžete dlouhým stisknutím tlačítka 6) „TWS“ odpojit předchozího zařízení a 

poté připojení Bluetooth k jinému mobilnímu zařízení.

4. Výchozí hlasitost je na 30 % maximálního výkonu.

5. V režimu připojení Bluetooth, pokud je příchozí hovor, můžete krátkým

stisknutím tlačítka 4) „Přehrát/Pozastavit " hovor přijmout nebo dlouhým

stisknutím tlačítka 4) „Přehrát/Pozastavit " hovor odmítnout. Pokud chcete 

ukončit hovor, krátce stiskněte tlačítko 4) „Přehrát/Pozastavit " nebo hovor 



ukončete na mobilním telefonu. Během můžete hovor přepnout na mobilní 

telefon dlouhým stisknutím tlačítka 4) „Přehrát/Pozastavit“.

Jak nabíjet:

1. Nabíječka není součástí příslušenství. K nabíjení tohoto zařízení použijte 

standardní nabíječku 5 V/1-2 A, dodavatel za škody způsobené použitím jiné 

nabíječky.

2. Vypněte jednotku, připojte dodaný nabíjecí kabel do nabíjecího slotu jednotky, 

připojte druhý konec k počítači nebo nabíječce s 5 V výstupem.

3. Doba nabíjení by měla být 5-8 hodin.

4. Jednotka nemá funkci napájecí banky, je zakázáno nabíjet jiné zařízení 

prostřednictvím této jednotky nebo připojit jiné zařízení pomocí kabelu USB.

Důležité:

Při přehrávání hudby během nabíjení uveďte hlasitost do středu, protože u 

některých hudebních zařízení s vysokými basy nemusí být nabíječka schopna 

dočasně dodávat dostatečný proud.

Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění!

Poznámka:

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba 

životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál



BTS02



Odbornou instalaci provedl:

Datum, podpis: ________________________

Záznamy o případných opravách:

Výrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10




