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                                                                                   Návod k obsluze 
T615M - Reproduktor Bluetooth BLOW BT600 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento 

návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k 

uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte 

jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. 

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

Popis: 

Výstupní výkon: 10W 

Velikost jednotky: 5,5 cm 

Impedance: 4ohm 

Poměr 5/N: 280dB 

Zkreslení: < 1,0 % 

Frekvenční verze: V4 D+EDR 

Dosah Bluetooth: 10 metrů 

Podporované profily Bluetooth: A2DP 

Kapacita baterie: 1000mAh 

Typ baterie: Li-ion 

Doba přehrávání: až 2 hodiny při max. úroveň hlasitosti 

Nabíjení přes USB port: 1-2 hod 

Vstupní napájení: DC 5V 

Rozměry produktu: 192*82*173 mm (Š*H*V) 

Čistá hmotnost: 0,6 kg 

 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit  
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Použití: 

Zapněte reproduktor a funkci Bluetooth na svém mobilním nebo jiném zařízení a vyhledejte 

název modelu reproduktoru „BLOW_BT600 KL-13“. Spárujte zařízení. Jakmile je zařízení 

spárováno, bluetooth se automaticky připojí, když se jednotka následně zapne. 

 
1. OFF/ON: Síťový vypínač, přepnutím vypínače do polohy ON jej zapnete, stiskem OFF 

vypnete reproduktor. 

2. Aux: Po připojení zasuňte vstupní audio konektor. Povolit připojení zdroje zvuku z aktivních 

zařízení (PC, přehrávač digitálních médií, mobilní a další audiovizuální produkty) 

3. DC-5V: Použijte prosím originální DC adaptér pro napájení, než jej zapnete. 

4. Přehrávání/pauza: V režimu bluetooth, krátkým stisknutím přehrajete a pozastavíte, v 

režimu aux, krátkým stisknutím: Ztlumíte, dlouhým stisknutím změníte režim 

5. +: V režimu bluetooth se krátkým stisknutím přesunete na předchozí kanál/stopu. Dlouhým 

stisknutím zvýšíte hlasitost. 

6. -: V režimu bluetooth krátkým stisknutím přejdete na další kanál/stopu, dlouhým stisknutím 

snížíte hlasitost. 

 

Zde je dotykové tlačítko pro ovládání LED osvětlení a 

dva režimy osvětlení: 

1. Noční světlo: Dotkněte se těchto částí rukou, LED 

světlo se bude pomalu zapínat/vypínat. 

2. Barevné světlo: dotkněte se těchto částí rukou, LED 

světlo změní barvu nebo se vypne. 

3. Dotkněte se a podržte, změňte režim osvětlení. 

 

 

 

 

Nabíjení 

K nabíjení použijte originální nabíjecí kabel. Při nabíjení svítí červená LED. 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 

navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 

(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 

odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 

vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 

změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


