
Manuál pre reproduktor typ A60 

Zapnutie a vypnutie 

Dlhé stlačenie tlačidla O / M spustenie a modré svetlo bliká; dlhým tlačidlom O / M vypnete režim prepínania s čínskou a anglickou nápoveďou 

Dlhé stlačenie ► na 3 s a stlačenie klávesu O / M, zobrazí sa čínska a anglická nápoveda. Krátkym stlačením ► reproduktorovú schránku pozastavíte a ďalším krátkym 

stlačením ju prehráte. 

Krátkym stlačením tlačidla + prehráte nasledujúcu hudbu, krátkym stlačením tlačidla - prehráte predchádzajúcu hudbu, dlhým stlačením tlačidla - znížite hlasitosť a 

dlhým stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť. Keď je hlasitosť na doraz, ozve sa zvuk pípnutia. 

Spôsob pripojenia Bluetooth 

Po zapnutí reproduktor prepnite do pracovného režimu Bluetooth krátkym stlačením tlačidla O / M. Potom bliká modré svetlo a používateľ by mal vyhľadať daný 

reproduktor pomocou mobilného telefónu Bluetooth a pripojiť ho. 

Úspešné pripojenie znamená, že obe zariadenia sú spárované. 

Keď je reproduktor zapnutý, automaticky sa pripojí na mobilný telefón s ktorým bol spárovaný naposledy. 

[Bluetooth musí byť zapnutý na oboch zariadeniach] 

Mobilný telefón nemusíte opakovane párovať. 

Volanie cez Bluetooth 

Zdvihnutie hovoru: keď je mobilný telefón pripojený k reproduktoru a niekto práve volá, stlačte ►, aby ste odpovedali na hovor [Pri volaní je potrebné nasmerovanie 

na  mikrofón 

a volanie je potom čisté], Krátkym stlačením ► zaveste Telefón . Ak chcete odmietnuť hovor stačí dlho stlačiť ►. 

Režim prehrávania karty TF 

Po vložení karty TF produkt automaticky prejde do režimu prehrávania karty TF a prehrá obsah uložený na karte TF. Dlhým stlačením karty TF prejdete do 

univerzálneho režimu, krátkym stlačením prepnete do režimu prehrávania TF. 

Režim linkového vstupu 

Vložte dvojitý zvukový kábel do portu AUX a ďalší koniec zasuňte do univerzálneho 3,5 mm rozhrania, takto je možné pretransformovať reproduktor na zvukovú 

sústavu počítača, prípadne IPad alebo mobilného telefónu. 

Poznámka: V režime linkového vstupu reproduktorová skrinka nemôže prepínať hudbu, ale môže upravovať hlasitosť / pozastaviť / prehrať hudbu. 

Nabíjanie 

Produkt môžete nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave cez USB slot po pripojení k počítaču. 

Kontrolka 

Ak červené svetlo normálne svieti, znamená to, že reproduktor sa nabíja; ak svetlo nesvieti, znamená to, že reproduktor je plne nabitý.  

Signálne svetlo 

Ak sa má pripojiť Bluetooth, modré svetlo bliká; keď reproduktor prehráva hudbu, modré svetlo rýchlo bliká; keď prestane hrať hudbu, svetlo prestane blikať. 

Signalizácia vybitej batérie  

Ak je batéria reproduktora takmer vybitá, reproduktor bude signalizovať nízky stav batérie, je potrebné nabiť reproduktor. V prípade úplného vybitia batérie budete 

počuť výstražný tón pri vypnutí a reproduktorová skrinka sa automaticky vypne. 

Resetovať 

Ak nie je možné ovládať reproduktor, pomocou tenkého ihlového predmetu mierne zatlačte na resetovací otvor. Ihneď dôjde k reštartu zariadenia. Následne môžete 

reproduktor používať tak ako predtým.  

Technické parametre 

Prevádzkové napätie: 3,7 V nabíjacie napätie: USB 5V 

Špecifikácia reproduktora: 52mm 4ohm 3watt; SNR: 80 dB 

Frekvenčná odozva: 20-20 KHz faktor skreslenia: 1% 

Rozmer produktu: 83mm * 80mm * 34mm Hmotnosť produktu: 162g 

Príjem Bluetooth: ≥ 10 m 

Obsah balenia 

Bluetooth reproduktor: 1 ks; nabíjací a zvukový kábel dva v jednom: 1 ks 

Návod na obsluhu: 1x kópia;  

Certifikát kvality: 1x kópia; 

Záručný list: 1x kópia 

Bezpečnosť a údržba 

1.  Nepoužívajte výrobok na miestach s príliš vysokou teplotou, aby nedošlo k výbuchu batérie alebo poškodeniu základnej dosky.

2.  Výrobok neponárajte do vody alebo korozívnych chemikálií, aby nedošlo k výbuchu batérie alebo poškodeniu základnej dosky.

3.  Nedotýkajte sa hlasovej jednotky ostrými predmetmi, aby ste zabránili nenávratnému poškodeniu hlasovej jednotky.

4.  Keď zariadenie signalizuje nízky stav batérie, nabite ho včas. 

5.  Keď je zariadenie dlhší čas nečinné, nabíjajte ho každých 20 dní.

6.  Ak je zariadenie dlhší čas nečinné, odložte ho na bezpečné a suché miesto.

7.  Skúste na pripojenie produktu k externému zariadeniu použiť linku AXC a nabíjaciu kábel mikro USB vyrobené našou 
spoločnosťou.

8.  Ak sa reproduktor chová neobvykle, napríklad prehrieva sa, ide z neho dym alebo zápach, ihneď ho prestaňte používať. 

9.  Na nabíjanie stroja používajte oddeľovacie zariadenie 5 V a nepoužívajte nabíjacie zariadenie nad 5 V, aby nedošlo k 
poškodeniu prvku v dôsledku VN.


