
NÁVOD NA OBSLUHU - REPRODUKTOR X6 

Vlastnosti 

1.  Bezdrôtový reproduktor

2.  Funkcia pamäte, krátky bod xubo

3.  Podporujte disk U.

4.  Vstavaná lítiová batéria, priateľská k životnému prostrediu a praktická.

5.  Vďaka vysoko kvalitným reproduktorom je zvuk prirodzenejší a jemnejší.

6.  Rozhranie zvukového vstupu: štandardný 3,5 mm konektor pre slúchadlá je možné použiť ako počítačové reproduktory, mobilné audio.

7.  Zabudovaný mikrofón, ktorý umožňuje hands-free realizovať hovory. 

8.  Podporujte dekódovanie hudobného formátu MP3

Nabíjanie za použitie:

Stroj má zabudovaný obvod proti prebitiu. Môže byť pripojený k počítaču alebo nabíjačke na dlhú dobu. Zariadenie potrebuje pre svoje úplné nabitie približne 

štyri hodiny. Výdrž batérie sa bude líšiť v dôsledku použitia rôznej hlasitosti. 

Riešenie problémov:

1.  Automatické vypínanie zariadenia: batéria je takmer vybitá, nabite ju dve hodiny po použití. 

2.  Automatické vypnutie prehrávania: batéria je takmer vybitá, nabite ju dve hodiny po použití.

3.  Nemôže prehrávať hudbu: Uložené hudobné súbory MP3 nie sú rozpoznateľné. Uložte súbory do 
kmeňového zariadenia.

4.  Stlmenie reproduktora: hlasitosť je zapnutá.

5.  Pripojte počítač bez zvuku: Chyba pripojenia počítačového rozhrania, vyberte správny zvukový 
výstupný port.

6.  Žiadna funkcia alebo funkčné tlačidlá nefungujú: po vypnutí to skúste znova.

7.  Zariadenie je vybavené resetovacím tlačidlom, otvor pre slúchadlá je neobvyklý, mohlo dôjsť k 
poškodeniu.

Špeciálna poznámka: 

1.  Ak sa chcete pripojiť k rozhraniu Bluetooth, musíte najskôr zapnúť režim stereo, po spustení prejsť do stavu párovania, potom telefón zapne funkciu 

Bluetooth, vyhľadá bezdrôtové zariadenie, vyberie spárovanie modelu reproduktora.

2.  Platí pre všetky druhy mobilných telefónov vybavených bezdrôtovou technológiou, bezdrôtové adaptéry, bezdrôtové prehrávače, ako sú mobilné 

telefóny (iPhone, HTC, Nokia, Motorola) atď.

Technické údaje: 

Verzia Bluetooth: 5.0 

Prenosová vzdialenosť: 10m

Frekvenčný efekt: 1001-1zN18KHzHom

Špecifikácia: (57MM)

Vstupný výkon: DC5V IA

Maximálna spotreba prúdu: IA

Batéria: lítium-iónová 3,7 V / 1 200 mAh

Audio rozhranie: štandardné 3,5 mm

1.  Klávesnica hlasitosti: Krátke stlačenie je posledná skladba, dlhé stlačenie zníži hlasitosť.

2.  Prehrať / Pozastaviť: Krátkym stlačením hovor prijmete, potom dlhým stlačením hovor vypnete a dvojitým 
kliknutím znova vytočíte 

3.  Funkčné tlačidlo: Konverzia krátkeho stlačenia, 3-krát nepretržité stlačenie, aby sa dosiahlo pripojenie TWS, 
dlhé stlačenie rádia

4.  Tlačidlo Hlasitosť +: Krátke stlačenie je ďalšia skladba, dlhým stlačením sa zvyšuje hlasitosť




