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Obsah balení 

 Reproduktor 
 Uživatelský manuál x1 
 Kabel USB-C (pro nabíjení)
 Kabel Aux-in 

 

 

Specifikace

Verze Bluetooth: BT4.2 
RMS Výstupní výkon: 2*10W 
Maximální výstupní výkon: 2*15 W 
Reproduktorová jednotka：Průměr 57 mm, 4ohm, 15W*2 
SNR: ≥ 70DB 
Doba provozu: 6-8 hodin 
Nabíjecí napě� / proud: TYP C DC / 2000MA 
Podpora USB Flash Drive, hudební formát: MP3, WAV, WMA, APE, FLAG 
Přenos: 10M (liší se od prostředí a zařízení) 
Baterie: 7.2 V / 2000 mAh 

Připojení Bluetooth: 

Zapněte reproduktor s�sknu�m tlačítka  a podržením po několik sekund, poté začne rychle 
blikat modrá kontrolka. Reproduktor nyní vstoupil do režimu párování Bluetooth. 
Připojení k mobilním telefonům/tabletům/počítačům:  
1. Ak�vujte Bluetooth vašeho telefonu 
2. Přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu a vyhledejte nová zařízení Bluetooth 

CZ
3. Po nalezení zařízení (ARMOR 6A) klikněte na název zařízení a spárujte s ním telefon
4. Pokud váš telefon požaduje párovací kód, zadejte „0000“ a potvrďte jej. 
5. Po úspěšném spárování zazní z reproduktoru krátký tón a LED kontrolka sví� modře. 
Poznámka: Doba párování se liší u různých mobilních telefonů. Stačí spárovat pouze jednou a pak 
se už bude zařízení automa�cky připojovat (Reproduktor si pamatuje pouze posledních 8 
spárovaných zařízení) 

Položky Instrukce LED kontrolka 

Zapnuto Dlouze s�skněte „ “ po dobu 2-3 
sekund 

Modrá LED kontrolka sví� 

Vypnu� Dlouze s�skněte „ “ po dobu 2-3 
sekund pod tlačítkem pro vypnu� 

LED kontrolka nesví� 

Párování Automa�cký vstup do režimu 
párování 

Modrá LED kontrolka bliká 

Párování proběhlo 
úspěšně 

Vyberte ARMOR 6A na svém telefonu Modrá LED kontrolka sví� 

Odpojit S�skněte souběžně + a - Modrá LED kontrolka bliká 
Přijmout hovor Krátce s�skněte „ “ při příchozím 

hovoru (V režimu TWS, bude mít zvuk 
jen hlavní zařízení) 

/ 

Odmítnout hovor Dlouze s�skněte „ “ při příchozím 
hovoru (V režimu TWS, bude mít zvuk 
jen hlavní zařízení) 

/ 

Zavěsit Krátce s�skněte „ “ při hovoru (V 
režimu TWS, bude mít zvuk jen hlavní 
zařízení) 

/ 

Zavolat zpět Dlouze s�skněte „ “ Modrá LED kontrolka sví� 
Režim AUX-in Vložte kabel aux do vstupu pro aux Zelená LED kontrolka sví� 
Režim přehrávání USB Vložte USB zařízení do vstupu pro 

USB  
Zelená LED kontrolka sví� 

Párování TWS Dvojklik na Modrá a zelená bliká 
střídavě  

Odpojení TWS / Modrá LED kontrolka na 
hlavním zařízení pomalu 
bliká, na pomocném zařízení 
modrá LED kontrolka 

Zvýšení hlasitos� Krátce s�skněte + / 
Snížení hlasitos� Krátce s�skněte - / 
Další stopa Dlouze s�skněte + / 
Předchozí stopa Dlouze s�skněte - / 
Přehrát / Pozastavit / 
Z�šit 

Krátce s�skněte „ “ (Z�šit v režimu 
Aux) 

/ 

Změna EQ S�skněte a podržte „ “ Režim uvnitř: Modrá LED 

kontrolka 
Režim venku: Modrá LED 
kontrolka bliká.  

Nízký stav baterie Napě� baterie nižší než 6,5 V (10 %) / 
Vypnu� kvůli slabé 
baterii 

Napě� baterie nižší než 6,2 V (3 %) / 

Nabíjení Zapojte USB-C kabel do reproduktoru 
a připojte na adaptér  

Červená LED kontrolka 

Nabíjení dokončeno. / Kontrolka nesví� červeně 
Resetovat Použijte párátko nebo jiný vhodný 

nevodivý předmět pro s�sknu� 
tlačítka v otvoru AUX  

LED dioda nesví� 

Poznámka: Hlasitost a režim mají funkci paměti. Po zapnutí bude hlasitost a režim reproduktoru 

stejný, jako při posledním vypnutí.  

TWS 

1. Zapněte obě zařízení, modrá LED dioda sví�. 

2. Vyberte jedno ze zařízení a dvakrát s�skněte tlačítko  pro zapnu�, poté se spárují. (Hlavní 
zařízení: Modrá a zelená bliká střídavě) 
3. Po úspěšném spárování bude modrá LED dioda pomalu blikat (hlavní zařízení), modrá LED 
dioda sví� (pomocné zařízení). 
4. Ve svém telefonu vyhledejte ARMOR 6A a připojte ho. Po úspěšném připojení mohou zařízení 
společně přehrávat hudbu. 
5. Odpojte TWS, současně s�skněte + -, modrá LED dioda bude rychle blikat (každé 2 sekundy), 
což znamená, že zařízení bylo odpojeno. 
Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že TWS pracuje pouze v režimu Bluetooth. V režimu TWS 
může přijmout hovor pouze hlavní reproduktor. Když dvojitě s�sknete jeden reproduktor, přejde 
do režimu TWS (ale nepřipojil se k jinému), a nemůžete reproduktor připojit k telefonu, stačí
s�sknout tlačítka + - a opus�t režim TWS. 

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu? 

Nejprve si přečtěte "Nejčastější dotazy" na adrese www.evolveo.com nebo kontaktujte 
technickou podporu společnos� EVOLVEO.  

Záruka se NEVZTAHUJE na: 

· používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
· instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, 

který je k dispozici ke stažení na �p://�p.evolveo.com 
· mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
· škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, sta�cká elektřina, přepě� apod.
· škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou,
· poškození záruční peče� nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení. 

Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na 
obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, 
baterie a akumulátory po skončení jejich životnos� likvidovány odděleně v rámci tříděného 
odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu 

 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO ARMOR POWER 6A 
splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Plné znění 
Prohlášení o shodě naleznete na �p://�p.evolveo.com/ce 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Česká republika 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Vyrobeno v Číně 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoCZ 

Všechna práva vyhrazena.  
Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

Package content 

 speaker 
 User manual x1 
 Type-C cable (For Charging)
 Aux-in cable 

Specification 

Bluetooth version: BT4.2 
RMS Output power: 2*10W 
Max Output Power: 2*15W 
Speaker unit：Diameter 57 mm, 4ohm, 15W*2 
SNR: ≥70DB 
Working �me: 6-8 hours 
Charging voltage/current: TYPE C DC/2000MA 
Support USB Flash Drive, Music format: MP3, WAV, WMA, APE, FLAG 
Transmission: 10M (Vary from environment and devices) 
Ba�ery: 7.2V/2000mAh 
Charging �me: 2-3 hours (5V-2A) 
THD: ≤10% 
Product size: 251*95*95mm 

Bluetooth Connection: 

Turn the speaker on by pressing the power bu�on  for several seconds, then the blue led 
flashes quickly. The speaker now has entered the Bluetooth pairing mode. 
Connect to mobile phones/tablet PCs/computers:  
1. Ac�vate your phone's Bluetooth 
2. Go to your phone's Bluetooth se�ngs, scan for new Bluetooth devices 
3. Upon device found (ARMOR 6A), click the device name and pair with it 
4. If your phone ask for pairing code , please enter ”0000” and confirm it.
5. A�er successful pairing, your speaker will sound a prompt tone and the LED lights blue.
Note: Pairing �me is varied with different mobile phones. It only need to pair at the first �me and 
it will auto connect the devices which already paired before (Speaker only can remember the last 
8 paired devices name) 

Items Instructions LED status 

Power On Long press " " for 2-3 seconds Blue LED on 
Power Off Long press "  " for 2-3 seconds 

under Power on situa�on 
LED Off 

Pairing Auto enter pairing mode Blue LED Flash 
Successful pairing Select ARMOR 6A on your phone Blue LED liquid 
Disconnect Press “+ and “-“ together” Blue LED Flash 
Receive a call Short press "  " when incoming 

call（Under TWS, only the Main device 
have voice） 

/ 

Reject the call long press "  " when incoming 
call(Under TWS, only the Main 
device have voice) 

/ 

Hang up the call Short press "  " when are you on 
call（Under TWS, only the Main device 
have voice） 

/ 

Call back Long press "  " Blue LED liquid 
Aux in Mode Insert the aux cable into the aux in 

jack 
Green LED liquid 

USB reader mode Insert USB disk to the USB Jack Green LED liquid 
TWS Pairing Double press the Blue and green Alternately 

Flash  
TWS Disconnect / Main device blue LED slow 

flash, auxiliary device blue 
LED liquid 

Volume Up Short press + / 
Volume down Short press - / 
Next track Long press + / 
Previous Track Long Press - / 

Play/Pause/Muse Short press  "  "(Mute in Aux 
Mode) 

/ 

EQ changes Press and hold  "  " Indoor mode: Blue LED 
liquid 
Outdoor mode: Blue LED 
Flashes.  

Low  ba�ery Ba�ery voltage lower than 6.5V(10%) / 
Low ba�ery shut down Ba�ery voltage lower than 6.2V(3%) / 
Charging Insert 5V Type USB C Cable RED LED Liquid 
Charging Finished / Red LED OFF 
Reset Insert the toothpick or other 

insulator insert  aux hole  
LED OFF 

Note:The volume and mode have memory function. When Power on, the speaker will continue 

the volume and mode of the last power off.  

TWS 

1. Turn on two devices, Blue LED flash. 

2. Select one of the devices and double press the Power bu�on , and then they will pair each 
other. (The main device: Blue and Green LED Alternately flash) 
3. A�er successfully pairing, Main device blue LED slow flash, auxiliary device blue LED liquid.
4. In your phone, search ARMOR 6A and connect, a�er successfully connec�ng, the two devices 
can play music together. 
5. Disconnect TWS, press + - bu�ons together, the Blue LED fast flash (every 2 seconds) means it 
has been disconnected. 
Noted: Kindly noted TWS only working in Bluetooth mode, One the TWS mode, only main 
speaker can receive the call. when the you double press one speaker go into TWS mode(but did 
not connect with another) you can not connect the speaker on phone, just press + - bu�ons 
together and go out of the TWS Mode. 

Do you still need an advice after reading this guide? 
First read “Frequently Asked Ques�ons” at www.evolveo.com or contact the EVOLVEO technical 
support.  

The warranty DOESN´T APPLY to: 

· using the device for other purposes than it was designed to
· installa�on of another firmware then the one that was installed as the original from the 

factory or that is to be downloaded at �p://�p.evolveo.com 
· mechanical damage of caused by inappropriate using 
· damage caused by the natural elements as fire, water, sta�c electricity, overvoltage and 

so on 
· damage caused by unauthorized repair 
· damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device 

Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the 
wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, ba�eries and 
accumulators must be placed into the separate salvage a�er finishing their life�me. Do not throw 
these products into the unsorted municipal waste 

 DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO ARMOR POWER 6A is in 
compliance with the requirements of the standards and regula�ons, relevant for the given type 
of device. Find the complete text of Declara�on of Conformity at �p://�p.evolveo.com/ce 

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o. 
Planá 2, 370 01, Czech Republic 

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Made in China 

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoCZ 

All rights reserved.  
Design and specifica�on may be changed without prior no�ce. 

Armor POWER 6A

EN

TYPE-C chaarging

Volume+Forward
Play/ Pause

Volume-Backward
Power

State indicator light

Battery indicator light

MIC

AUX/ Reset

USB reader

Nabíjení USB-C

Hlasitost + / Následující skladba
Přehrát / Pauza

Hlasitost -/ Předchozí skladba
Zapnutí / Vypnutí

Kontrolka stavu

Kontrolka baterie

Mikrofon

AUX/ Reset

Vstup USB


