
 

 

BLUETOOTH REPRODUKTOR ALIEN 

 

 

Zapnutí/vypnutí reproduktoru: 

Na vrchní straně reproduktoru se nachází tlačítko Power, kterým se 

reproduktor zapne/vypne podržením tlačítka po dobu cca 2 vteřinách. 

Přehrávání: 

- Po zapnutí se defaultě nastaveno přehrávání přes bluetooth a párování 

o Pro spárování reproduktoru stačí v telefonu či jiném zařízení 

zapnout bluetooth, povolit viditelnost zařízení a vyhledat nová 

zařízení – nejčastěji je reproduktor pojmenován mini-x6 

- při připojení SD karty do slotu pro SD kartu se automaticky přepne 

reproduktor na přehrávání z tohoto vstupu 

- při připojení USB flash disku do USB slotu se automaticky přepne 

reproduktor na přehrávání z tohoto vstupu 

 



 

 

Tlačítko MODE 

- přepínání mezi přehráváním z bluetooth, SD karty, USB flash disku nebo 

rádia stiskněte tlačítko po dobu cca 2 vteřiny 

- stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth nebo SD karty 

pozastaví/spustí přehrávání 

- stisknutí tlačítka při hovoru hovor přijmete 

o v průběhu hovoru stisknutím tlačítka hovor přerušíte/ukončíte 

- podržením tlačítka při hovoru hovor odmítnete 

-  

Tlačítko (+) 

 podržení tlačítka pro zesílení zvuku 

 stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, USB nebo SD karty přepne na 

další skladbu 

Tlačítko (-) 

 podržení tlačítka pro zeslabení zvuku 

 stisknutí tlačítka při přehrávání z bluetooth, USB nebo SD karty přepne na 

předchozí skladbu 

 

Nabíjení: 

- Vždy nabíjejte zařízení dodávaným kabelem 
- Nabíjejte přes USB port s maximálně 2.1A 
- Během nabíjení mějte zařízení pod dohledem na nehořlavém povrchu 
- Pokud dojde k přehřátí kabelu/zařízení okamžitě odpojte nabíjecí kabel 

od zdroje napájení 
 

 

 

 

 



 

 

Specifikace: 

- BT verze: V3.0 

- Rozsah frekvenční odezvy: 100hz – 20KHZ 

- Poměr signálu od šumu: 84db nebo více 

- Citlivost: 80db + 2db 

- Výstup: 3W x 1 

- Zkreslení: 1% nebo méně 

- Specifika reproduktoru: 4 Ω 3w Φ 40mm 

- Vstupní napětí: DC 5V  

- Zdroj: 500MAH 

- Pracovní napětí: 3.0 do 5.5 V 

- Délka nabíjení: 120minut – pro nabíjení používejte pouze dodávaný USB 

kabel 


