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Průvodce rychlou instalací 



Úvod 
Mini Max je pravděpodobně ten nejmenší bezdrátový 
reproduktor s funkcí Bluetooth® na světě. I přes své 
rozměry však nabízí křišťálově čistý a úžasný zvuk. Tento 
překrásně navržený reproduktor s vestavěnou baterií 
dokáže bezdrátově přehrávat hudbu a díky mikrofonu s 
funkcí potlačení šumu také streamovat hovory. Díky 
bezdrátové technologii Bluetooth® 3.0 lze Mini Max připojit 
na chytrý telefon, iPad®/ tablet, notebook a přenosná 
zařízení do 10 metrů. Stačí Mini Max vzít, jednoduše jej 
umístit doslova kamkoliv a užívat si hudbu podanou v 
moderních barvách, které oživí váš styl. 

 
Specifikace 

Bluetooth® Verze 3.0
Budicí stupeň: Ø 31 mm, 4 Ω, 3 W
Zesilovač: Třída D H6871
Vstup: 20 mV až 500 mV
Frekvenční pásmo: 100 Hz až 20 KHz
Odstup signál/šum: ≥ 85 dB
THD: ≤ 10 %
Provozní teplota: -10 až +50°C
Maximální doba provozu: 4 až 5 hod.
Provozní vzdálenost: 10 metrů
Rozměry: Ø 33 mm x 36 mm
Hmotnost: 43 g
 

  



Vlastnosti 
• Bluetooth® Verze 3.0 
• Nabíjecí vstup Micro USB 
• Vestavěný mikrofon 
• Extrémně malý 
• Křišťálově čistý zvuk 
• Tlačítko zapnutí/vypnutí 
• Přijímání / odmítání / opětovné vytáčení hovorů 
• Tlačítka ovládání hlasitosti 
• Jednoduché párování  
• Doba provozu 4 hodiny 
• Bezpečné přenášení 

 
Obsah balení 

• Reproduktor Mini Max 1 ks 
• Kabel Micro USB 1 ks 
• Popruh 1 ks 
• Uživatelská příručka 1 ks 

 

  



Pokyny k obsluze 
1. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý. 

2. Stiskněte a podržte tlačítko „ “ po dobu 3 až 4 

sekund. Uslyšíte, jak hlasový alarm hlásí Bluetooth®. 

Reproduktor se zapne a bude střídavě blikat modrým a 

červeným světlem. To značí, že je funkce Bluetooth® 

připravena k párování. 

3. Na svém chytrém telefonu aktivujte funkci Bluetooth® a 

vyhledejte zařízení Bluetooth® nazvané „MINIMAX“. 

4. Krátkým stiskem tlačítka „ “ se posunete na následující 

skladbu. Krátkým stiskem tlačítka „ “ se posunete na 

předchozí skladbu. 

5. Dlouhým stiskem tlačítka „ “ zvýšíte hlasitost. Dlouhým 

stiskem tlačítka „ “ hlasitost snížíte. 

6. Krátkým stiskem tlačítka „ “ aktivujete funkci hands-free 

mikrofonu. 

7. Krátkým stiskem tlačítka „ “ spustíte/pozastavíte 

přehrávání. 

8. Dlouhým stiskem tlačítka „ “ reproduktor 

zapnete/vypnete. 

 

 



9. Hudbu lze přehrávat připojením k mobilnímu telefonu, 

MP3/MP4 přehrávači, PC, zařízení IPOD a dalším audio 

zařízením s konektorem 3,5mm jack. 

10. Vestavěnou dobíjecí lithiová baterie lze napájet pomocí 

kabelu Micro USB. 
 

  



Hlasový alarm 
Zapnutí: Bluetooth®

Režim párování: Paring
Zařízení připojeno: Connected
Spárování zrušeno: Disconnected
Přijmout příchozí hovor: Calling
Již dosažena max. 
hlasitost: 

Maximum Volume 

Nízká baterie: Low battery
Vypnutí: Power off

 
Bezpečnost a varování související s používáním produktu 

1. Vždy reproduktor nabíjejte pouze přiloženým 
originálním nabíječem Micro USB. 

2. Nepokoušejte se produkt rozebírat, mohlo by dojít ke 
zkratu nebo poškození. 

3. Produkt uchovávejte v suchém a dobře větraném 
prostředí. Vyhněte se prostředím s vysokou vlhkostí 
a teplotou. 

4. K čištění povrchu produktu nepoužívejte organická 
rozpouštědla. 

5. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. 
6. Zabraňte upadnutí či shození na zem a s 

reproduktorem netřeste. 
7. Hrubé zacházení by mohlo způsobit poškození 

vnitřních desek s plošnými spoji a mechanických 
částí. 

8. Baterie nevystavujte nadměrnému teplu ani přímému 
slunečnímu svitu. 

9. Udržujte povrch čistý. 


