MusicMan ® * Gebruikersaanwijzing

LED SoundBlaster BT-X56
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat
dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in
overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED
2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”).
Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de
gebruikersaanwijzing.
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14
cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele
netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de
De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen
9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00
Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden
opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de
batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet
gebruikt wordt!
Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of
doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor
dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact
op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.
Garantie 2 jaar
Veel plezier met het product. *Deel uw ervaringen en meningen over
een van de bekende internetportals.

Eigenschappen
• Bluetooth V4.2
• Stereo luidspreker
• TWS-functie – kan als een
stereosysteem worden
gebruikt
(twee SoundBlasters nodig)
• Spatbestendige
SoundBlaster in
overeenstemming met IPX6
• RGB-lampjes aan de
zijkanten
• Passieve basreflectors

• Geïntegreerde FM-radio
• Geïntegreerde accu
• Geoptimaliseerde Google
Assistant en Siri
spraakbediening
• Handsfree Mic voor
eenvoudig beantwoorden
van oproepen
• Line-in functie
• USB ondersteuning
• Draagband

Technische specificaties
Bluetoothversie
Bluetooth
Functies
USB ondersteuning
Luidspreker
Audio-ingang
Accu
Oplaadtijd
Afspeeltijd
Bedrijfstemperatuur
Beschermingsklasse
Materiaal
Gewicht / Afmetingen
Inhoud van het pakket

V4.2
Zendbereik ~10m (open ruimte)
Frequentieband 2,4GHz
Uitgestraald transmissievermogen max.
2,5mW
Bluetooth, AUX–IN, USB, FM-radio
Max. 32GB
2x 7W stereo / 3 Inch / SNR ≦72dB /
Impedantie 4Ω / Frequentie 100Hz–20kHz
3,5mm AUX
Oplaadbare 3,7V 3600mAh lithium-ion
geïntegreerde accu
4 uur (met 5V/2A lader)
4 uur (op 50% volume)
3 uur (op 100% volume)
0°C - 40°C
IP X6 (spatwaterdicht)
ABS kunststof & stof
1,74kg / (L) 28,3 x (B) 12,3 x (H) 12,6cm
MusicMan LED SoundBlaster BT-X56,
USB-C
oplaadkabel,
AUX
kabel,
draagband, gebruikersaanwijzing

Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt
van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de
juiste polariteit (+) en (–) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik
nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door
elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen
of opladen! Risico op letsel! Gooi nooit batterijen in een vuur!
Ontploffingsgevaar!
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn
grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet
af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen
verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd
het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen
of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen
zorgvuldig af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG,
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Productoverzicht
Vooraanzicht
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Achteraanzicht
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1 Aan / Uit

2 Stereofunctie (TWS)

3 Afspelen / Pauze

4 Volgende / Volume +

5 Batterij indicatie-LED

6 Vorige / Volume -

7 Modusknop

8 Stembesturing

9

Oplaadaansluiting (USBC)

11 AUX-In

10

USB-poort (Alleen
gegevens)

12 Resetknop

Opladen
Laad de BT-X56 LED SoundBlaster volledig op met behulp van
de inbegrepen USB-C oplaadkabel voor het eerste gebruik. Sluit
een uiteinde van de oplaadkabel aan op de USB-C poort (9) van
de luidspreker en het ander uiteinde op de USB-poort van een
oplader* (5V/2A aanbevolen, *niet inbegrepen).
Het LED-controlelampje zal knipperen. Het lampje brandt continu
wanneer de accu volledig is opgeladen. (Wij raden u aan de
luidspreker tijdens het opladen uit te schakelen, anders zal het
langer duren). De accu is na ongeveer 4 uur volledig opgeladen.
Waarschuwing: Het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het
is niet toegestaan om andere apparaten via een USB-kabel op
dit toestel aan te sluiten, tenzij het een USB-stick is. Dit kan het
toestel onherstelbaar beschadigen.

Eerste gebruik
Schakel het toestel in door de aan/uit-knop (1) ingedrukt te
houden. U hoort een welkomsttoon. Om de SoundBlaster uit te
schakelen drukt u opnieuw op de aan/uit-knop. U hoort een tot
ziens-toon.

Modi
Bluetooth
Wanneer ingeschakeld staat de LED SoundBlaster automatisch
in de koppelstatus (de aan/uit-knop knippert). Om de
SoundBlaster aan uw smartphone, tablet of PC te koppelen start
u met het zoeken via Bluetooth op uw apparaat en maakt
verbinding met “MusicMan BT-X56”. De aan/uit-knop stopt met
knipperen en blijft verlicht. De LED SoundBlaster maakt laat een
geluid horen bij een geslaagde verbinding.

De SoundBlaster wordt automatisch opnieuw met het laatste
gekoppelde apparaat verbonden wanneer deze zich binnen het
bereik bevindt. Het wordt automatisch na 5 minuten
uitgeschakeld wanneer er geen verbinding tot stand wordt
gebracht.

Knopinstellingen
• Druk lang op de vooruit (4) of achteruit (6) knop om het
volume te verhogen of te verlagen. Druk kort om naar een
andere titel te gaan.
• Druk op afspelen/pauze (3) op het apparaat om muziek af
te spelen/te pauzeren.
• Druk op de spraakbesturingsknop (8) om de
spraakassistent van uw verbonden smartphone te activeren.
(Indien ondersteund)
• Druk op afspelen/pauze (3) tijdens een inkomende oproep
om deze aan te nemen. Druk lang om de oproep af te wijzen.
Druk nogmaals op de toets om het gesprek te beëindigen.

Muziek vanaf een USB-station afspelen
Na het inschakelen van de luidspreker steekt u een USB-stick in
de USB-poort (10) onder het waterbestendige kapje. De
luidspreker zal de opgeslagen muziek automatisch afspelen.
In de afspeelmodus drukt u kort op de vooruit (4) of achteruit (6)
knop om liedjes te selecteren. Druk lang om het volume te
regelen.
Druk op afspelen/pauze (3) om muziek af te spelen of te
pauzeren.
Opmerking: In de Bluetooth-afspeelmodus, als het USB-station
wordt aangesloten, wordt Bluetooth ontkoppeld en wordt de
USB-afspeelmodus geopend. Druk op de modusknop (7) om
opnieuw naar de Bluetoothmodus te schakelen.

FM-radio
In de afspeelmodus drukt u kort op de afspelen/pauze knop (3)
om automatisch naar FM-kanalen te zoeken. Deze worden
automatisch in volgorde van ontvangst opgeslagen. De volgorde
van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.
Druk kort op de vooruit (4) of achteruit (6) knop om het
opgeslagen FM-kanaal te kiezen.

TWS-functie
Schakel de twee BT-X56 LED SoundBlaster luidsprekers die u
aan elkaar wilt koppelen in. Beide luidsprekers moeten zich in de
Bluetoothmodus bevinden zonder dat er andere apparaten zijn
verbonden.
Druk kort op de TWS-koppelingsknop (2) van een luidspreker. U
hoort een geluidstoon en de TWS-knop blijft verlicht na een
succesvolle koppeling.
Maak een Bluetoothverbinding met uw mobiele telefoon om
muziek via de twee gekoppelde luidsprekers af te spelen voor
een krachtig surround-soundeffect.
Om de TWS-modus af te sluiten, druk opnieuw op de TWSkoppelingsknop (2).
Opmerking: Zodra er twee toestellen via TWS aan elkaar zijn
gekoppeld, worden ze de volgende keer opnieuw automatisch
met elkaar verbonden wanneer ze zich binnen het effectief bereik
bevinden.
Maak eerst de TWS-verbinding en verbind vervolgens uw
Bluetooth-apparaat met de luidspreker.
In de TWS-modus en met Bluetooth verbonden, wanneer de
gebruiker lang op de TWS-knop (2) drukt, worden zowel de TWSverbinding als de Bluetoothverbinding verbroken.

AUX-IN
Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4speler gebruikt u de inbegrepen audiokabel om de line-out van
het apparaat met de Aux-In-aansluiting (11) van dit toestel te
verbinden en geniet vervolgens.
Wanneer er een extern apparaat wordt gebruikt kunnen alle
functies via het extern apparaat worden bediend.

Telefoonoproep
De BT-X56 LED SoundBlaster zal rinkelen met de beltoon van
uw mobieltje die u in de Bluetoothmodus hebt ingesteld.
Om een oproep te beantwoorden drukt u op de afspelen/pauzeknop (3). Spreek in de richting van de luidspreker voor de beste
spraakoverdracht.
Druk lang op de afspelen/pauze-knop (3) om de oproep te
weigeren.
Om een oproep te beëindigen drukt u kort op de afspelen/pauzeknop (3) of gebruikt u de mobiele telefoon. Tijdens de oproep
drukt u lang op de afspelen/pauze-knop (3) om naar de telefoon
over te schakelen.

RGB-lampje
Als de luidspreker is ingeschakeld licht ook het RGB-lampje
automatisch op. Hij kan aan- of uitgeschakeld worden door lang
op de Modeknop (7) te drukken.

Accuniveau-indicator
Er zijn twee manieren om het accuniveau van de BT-X56 LED
SoundBlaster te bekijken:
•

De LED-accucontrolelampjes (5) geven het resterende
accuniveau op het apparaat aan.

•

Wanneer verbonden met uw smartphone, wordt de
accuvermogen-indicator in het vervolgkeuzemenu van
de statusbalk van uw smartphone weergegeven.

De BT-X56 waarschuwt u voor een lege accu als het niveau
nog 20% is. Sluit hem op een stroombron aan om hem op te
laden.

Probleemoplossing
Als de BT-X56 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan
maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet
afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat
A2DP ondersteunt. Als u de BT-X56 niet met uw telefoon kunt
verbinden, doe dan het volgende:
●Zorg dat de luidspreker is opgeladen of op de voeding is
aangesloten, en ingeschakeld is. ●Zorg dat de Bluetooth-functie
op uw telefoon geactiveerd is. Controleer of de luidspreker
binnen 10m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals
een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker
en de telefoon bevinden.
●Als de BT-X56 uitschakelt of niet opnieuw kan worden
ingeschakeld, kan de accu leeg zijn of kan er een probleem met
de voeding zijn. Laad de BT-X56 op. (We bevelen aan om de BTX56 eenmaal om de 2–3 maanden op te laden als u hem langere
tijd niet denkt te gebruiken.) ●Als de luidspreker problemen
ondervindt tijdens het afspelen van USB-audiobestanden,
controleer dan of de bronnen juist geformateerd zijn. Ze moeten
in Fat32 zijn geformatteerd. De maximaal ondersteunde
gegevensopslag is 32GB. ●De USB-poort ondersteunt geen
externe harde schijf (HDD).

Opmerkingen

●Er komt ruis uit de BT-X56, dit kan te wijten zijn aan een slecht
Bluetooth-signaal. Om ruis te vermijden blijft u binnen het
Bluetooth-bereik van ~10m. ●Vermijd langdurige blootstelling
aan extreme geluidsvolumes, dit kan gehoorbeschadiging
veroorzaken. ●Draai het volume omlaag voordat u met afspelen
begint, stel daarna het juiste volume in. ●Als de luidspreker niet
inschakelt of reageert, druk dan kort op de RESET knop (12) om
de luidspreker te resetten.

Waarschuwingen

●Probeer de BT-X56 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot
kortsluiting of zelfs schade. ●Accuwaarschuwing: Onjuist gebruik
van de batterij kan brand of chemische brandwonden
veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigd is.
●Wijzig, repareer of verwijder niets zonder professionele hulp.
●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen.
●Laat BT-X56 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige
elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot
gaan.●Gebruik de BT-X56 in een droge en goed geventileerde
omgeving. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan
overmatige hitte of direct zonlicht. ●Houd de BT-X56 uit de buurt
van kleinde kinderen.

