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Reproduktor YCYY X3S 
Uživatelská příručka 

Čeština 
 

Hlavní parametry

Napájení: 3 článkový 
akumulátor, 800 mAh 

Konektory: Micro USB, USB, 
Micro SD slot 

Frekvence přenosu: Bluetooth 
2,4 GHz, FM 87.5 – 108 MHz 

Dosah: až 10 m (Bluetooth) 

Rozměry: 120×38×54 mm 

Typ připojení: Bluetooth, AUX, 
USB disk, Micro SD 

Počet LED diod: 24 + 2 
informační 

Reproduktor: 3W, 4Ω 

Frekvenční rozsah: 280 Hz – 16 
kHz 

Nabíjení reproduktoru: Pomocí 
Micro USB » USB A kabelu 

Délka přehrávání: 2 hodiny při 
střední hlasitosti 

Bluetooth: 3.0 včetně podpory 
L2CAP, AVDTP, AVRCP, HSP a 
HFP 

Obsah balení 

 Reproduktor YCYY X3S 
 Micro USB » USB kabel pro nabíjení 
 Uživatelská příručka 

Připojení reproduktoru přes Bluetooth 

1. Zapněte reproduktor pomocí vypínače na zadní straně 
2. Ujistěte se, že na připojovaném zařízení je také zapnuté 

Bluetooth 
3. Použijte položku „Přidat zařízení“, „Spárovat“ apod. 
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4. Zvolte zařízení X3S 
5. V případě, že zařízení bude potřebovat ověřit kód, tak to 

potvrďte 
6. Pokud zařízení není ještě k reproduktoru připojené, vyberte ho 

a zvolte možnost „Připojit“ 
7. Na zařízení nastavte maximální hlasitost 
8. Reproduktor je připojený 

Funkce 

 Přehrávání pomocí prostřednictvím Bluetooth 
 FM rádio 
 AUX vstup 
 Přehrávání MP3 souborů uložených na FLASH disku nebo Micro 

SD kartě 

Funkce tlačítek a konektorů 
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1. Přepínač pro zapnutí a vypnutí 
2. Micro USB konektor pro nabíjení a připojení AUX (je 

vyžadována redukce), u FM rádia slouží připojený 
kabel jako anténa 

3. Slot pro Micro SD kartu 
4. USB konektor pro připojení FLASH disku 
5. Tlačítko pro přepínání režimů (Bluetooth, FM rádio, 

AUX, přehrávání z připojeních disků), při dlouhém 
stisku slouží pro přepínání režimů svícení LED diod 
(podle hudby, přeblikávání, vypnuto) 

6. Tlačítko pro posun skladby zpět, při dlouhém stisku 
na snížení hlasitosti 

7. Tlačítko pro posun skladby dopředu, při dlouhém 
stisku na zvýšení hlasitosti 

8. Tlačítko pro pozastavení a spuštění přehrávání 

Indikační diody 

 Červená dioda na pravé straně reproduktoru svítí při nabíjení 
 Modrá dioda na pravé straně bliká při čekání na Bluetooth 

spojení s svítí při úspěšném spojení 

Přehrávání z připojených disků 

1. Zapněte reproduktor 
2. Vypněte Bluetooth na všech spárovaných zařízeních, 

které jsou poblíž reproduktoru 
3. Vložte FLASH disk nebo paměťovou kartu typu Micro SD 

do příslušného slotu (maximální kapacita je 32GB typu 
FAT32) 

4. Vyčkejte, než si reproduktor najde příslušné MP3 
soubory 

5. Reproduktor spustil přehrávání hudby 

 



 

4  Změny a chyby v manuálu vyhrazeny. 

 

Recyklace a ekologická likvidace 

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnu elektroodpadu. 

Záruka 

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení. 

Výrobce 

YCYY 

Vyrobeno v Číně. 


