
Bluetooth reproduktor Music black
Uživatelský manuál

Malý Bluetooth reproduktor s funkcí mp3 přehrávače a FM přijímačem pro přehrávání rádiových stanic.

SPECIFIKACE:

Napětí DC5V  

Výstupní výkon 3W(1KHz,THD10%) 

Frekvenční odezva 200Hz - 20KHZ 

S/N poměr ≥85dB 

Impedance: 4 OHM(Ω) 

Li-ion Výstup: 3.7V~4.2V+0.05V 

Li-ion Vstup: 5V   
Kapacita Lithium-
ion baterie 1200mAh 

Rozměry 60x50 mm 

1, Dlouhým stiskem tlačítka snížíte hlasitost/krátkým stiskem přepnete na předchozí skladbu

2, Krátkým stiskem přehrajete/pauznete skladbu nebo přijmete/odmítnete příchozí hovor

3,
Dlouhým stiskem zapnete/vypnete rekroduktor (čtěte poznámku níže). 
krátkými opakovanými stisky přepínáte režimy bluetooth/rádio/USB/microSD

6, V režimu rádio krátkým stiskem spustíte vyhledávání dostupných stanic

Bluetooth režim
Stiskněte dlouze tlačítko        pro zapnutí reproduktoru. Automaticky bude spuštěn režim bluetooth. V mobilním 
telefonu, tabletu, počítači, atd. přejděte do nastavení Bluetooth a najděte zařízení pod názvem "BT Speaker" nebo 
"YST-889" (Dle aktuální dodávky). Připojte se k zařízení a můžete přehrávat hudbu ze svého mobilního telefonu, tabletu, 
počítače, atd.

Režim AUX

Pokud chcete přehrát hudbu ze zařízení, které má AUX výstup, můžete pomocí kabelu 3,5mm propojit toto zařízení s 
reproduktorem. Po připojení tohoto zařízení stiskněte krátce tlačítko         opakovaně dokud neuslyšíte hudbu z 
propojeného zařízení. 

Poznámka: Technické specifikace, jako je výkon, kapacita baterie se můžou lišit dle aktuální dodávky. Výrobce si vyhrazuje právo 
provádět na výrobku úpravy zlepšující jeho kvalitu, tyto změny nejsou důvodem k reklamaci, pouze oceníme zpětnou vazbu, 
abychom mohli změny zakomponovat do manuálu. Pokud jsou tlačítka a vstupy/výstupy uspořádány jinak než je na obrázcích, 
nejedná se o chybu. Hlavním účelem tohoto manuálu je seznámit uživatele s výrobkem, aby jej mohl používat.
POPIS TLAČÍTEK

Dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost/krátkým stiskem přejdete na další skladbu
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V některých dodávkách má reproduktor postranní tlačítko (přepípač) ON/OFF kde ON znamená ZAPNOUT a OFF znamená VYPNOUT.



FM režim

Podržte tlačítko            pro zapnutí reproduktoru. Krátce stiskněte totéž tlačítko pro přepnutí do FM režimu.
Poté můžete krátkým stiskem             vyhledávat dostupné radiové stanice. Jakmile je vyhledávání hotové 
přepínáte nalezené stanice tlačítky
Pokud tato tlačítka podržíte déle snížíte/zvýšíte hlasitost reproduktoru.

Popis vstupů

1 micro USB port pro nabíjení reproduktoru (může sloužit i jako anténa při zapojení kabelu)
AUX vstup pro 3,5mm kabel (u některých dodávek zapojení 3,5mm kabelu slouží jako anténa)

3 Slot pro micro SD paměťové karty 

V některých dodávkách je zapotřebí připojit do reproduktoru AUX kabel, který posléze slouží jako anténa pro příjem FM signálu
u některých modelů je to kabel USB kabel, který se zapojí do vstupu pro nabíjení
některé modely mají anténu již integrovanou
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4 USB port pro zapojení USB paměťového média




