
 

 

BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS 

 

Specifikace: 

- Specifikace reproduktoru: 40MM x 3W 

- Výstup: 6W 

- Frekvenční odezva: 20Hz - 20KHz 

- Citlivost: 100db±5db 

- SNR: ≥ 90DB 

- Zkreslení: ≤ 0,5% 



 

 

- Bluetooth specifikace: BT 3.0 

- Typ baterie: vestavěná lithium 

- Dobíjecí čas: 8 hodin (první nabíjení může trvat déle) 

- Použití přes bluetooth či při použití TF karty: 8 hodin 

- Vstupy: micro USB, line in 3.5mm 

- Rozměry: 157 x 70 mm 

- Maximální kapacita paměťové karty: 32 GB 

 

Návod: 

Zapnutí – přepnutí přepínače do polohy ON 

Vypnutí - přepnutí přepínače do polohy OFF 

 

Změna zobrazení led displeje 

- Pomocí tlačítka 12 lze přepínat mezi 6 módy 

 

Poslech přes bluetooth 

- Stiskněte tlačítko 6 

- Na telefonu vyberte dostupné zařízení a spárujte jej 

- Po spárování: 

o Tlačítko 11 slouží pro zapnutí, pauzu 

o Tlačítko 10 slouží pro přechod na předchozí skladbu 

 Při podržení tlačítka dojde ke ztlumení hlasitosti 

o Tlačítko 9 slouží pro přechod na další skladbu 

 Při podržení tlačítka dojde k zesílení hlasitosti 

- V případě že máte příchozí hovor : 

o Reproduktor umožňuje při stisknutí tlačítka 11 přijmout hovor 

o Reproduktor umožňuje při podržení tlačítka 11 odmítnout hovor 

o Při dvojím tisknutí tlačítka 11 zahájí znovu vytočení posledního 

čísla 

 



 

 

Poslech přes line in 

- Připojte reproduktor pomocí přiloženého kabelu 

- Po propojení: 

o Tlačítko 11 slouží pro úplné ztlumení 

o Tlačítko 10  při podržení tlačítka dojde ke ztlumení hlasitost 

o Tlačítko 9 při podržení tlačítka dojde k zesílení hlasitosti 

 

Poslech přes SD kartu 

- Tlačítko 11 slouží pro zapnutí, pauzu 

- Tlačítko 10 slouží pro přechod na předchozí skladbu 

o Při podržení tlačítka dojde ke ztlumení hlasitosti 

- Tlačítko 9 slouží pro přechod na další skladbu 

o Při podržení tlačítka dojde k zesílení hlasitosti 

 

Propojení pomocí NFC 

- Stiskněte tlačítko 7 – dojde k přepnutí na přehrávání z SD karty 

- Zapnutí NFC na telefonu 

- Přiložte telefon ke spodní části reproduktoru 5 

- Dojde ke spárování pomocí bluetooth – ostatní funkce uvedené u 

Poslech přes bluetooth 

 

Poslech FM rádia 

- Stiskněte tlačítko 8 – dojde k přepnutí na zapnutí rádia 

- Podržte tlačítko 8 – reproduktor začne vyhledávat dostupné stanice 

- Po ukončení vyhledávání stanic se reproduktor naladí na první 

vyhledanou stanici 

- Pro přeladění na další stanici stiskněte tlačítko 9 

o Při podržení tlačítka dojde ke ztlumení hlasitosti 

- Pro přeladění na předchozí stanici stiskněte tlačítko 10 

o Při podržení tlačítka dojde k zesílení hlasitosti 



 

 

 

Jak nabíjet? 

 

- Reproduktor vypněte pomocí přepínače ON/OFF 

- Napojte pomocí přiloženého kabelu do konektoru 3 reproduktor se 

zdrojem napájení DC5V/500mA či s USB portem počítače/notebooku a 

po dobu 8 hodin nechte reproduktor nabíjet 

o Ve výjimečných situacích může nabíjení trvat i déle (například první 

nabíjení) 

- Červený indikátor na zadní straně reproduktoru značí nabíjení, po nabití 

baterie indikátor změní barvu na modrou 

 

Možné problémy a jejich řešení 

1) Nemůžu se připojit přes bluetooth 

o Zkontrolujte zařízení zda je v pořádku či zda vaše zařízení 

podporuje bluetooth verze 3 

o Zkontrolujte zda je zařízení nabito – pokud červený indikátor po 

zapnutí reproduktoru bliká červeně následně nabijte neprodleně 

reproduktor 

o Při zapnutém bluetooth módu se ujistěte že dostanete hlasovou 

zpětnou vazbu z reproduktoru slovy "bluetooth already opened", 

pokud tomu tak není bluetooth nefunguje správně 

o Prosíme vypněte reproduktor a znovu spárujte  

2) Nelze načíst soubory z SD karty 

o Prosíme zformátujte kartu a restartujte reproduktor 

3) Špatný příjem rádia 

o Prosíme zkontrolujte zda je napájení v pořádku 

o Znovu vyhledejte stanice 

o Umístěte reproduktor na místo s lepším signálem  

 

 



 

 

Upozornění a rady: 

- Používejte a uchovávejte zařízení v pokojové teplotě 

- Nevystavujte zařízení vlhku ani dešti 

- Zařízení umístěte na rovném a stabilním podkladu 

- Neházejte se zařízením, předejdete tím poškození způsobené pádem 

- Nerozebírejte, neopravujte ani jinak nezasahujte do zařízení 

- Nepoužívejte chemické přípravky pro čištěním zařízení 

- Při nabíjení používejte dodaný USB kabel a nabíječku s výstupním 

napětím DC5V 

- Během nabíjení mějte zařízení pod dohledem na nehořlavém povrchu 

- Pokud dojde k přehřátí kabelu/zařízení okamžitě odpojte nabíjecí kabel 

od zdroje napájení 

- Nabíjení do plného nabití zařízení: 3 hodiny 

- Před prvním použitím baterii plně nabijte 

- Svévolně neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou či nízkou – 

teplota vyšší než 45°C, nižší než 0°C 

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení! 


