MusicMan* Instrukcja obsługi głośnika
basenowego BT-X60
Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi
oraz zasadami bezpieczeństwa.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, a także przez
osoby niedysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba
że zostaną one przyuczone i będą nadzorowane przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieciom korzystającym
z urządzenia należy zapewnić opiekę dorosłej osoby. Z urządzenia nie
powinny korzystać dzieci poniżej 3 roku życia.
Niniejszą instrukcję obsługi prosimy zachować na wypadek konieczności
skorzystania z niej w przyszłości lub przekazania jej wraz z urządzeniem
kolejnemu właścicielowi. Prosimy również zachować oryginalne elementy
wyposażenia dodatkowego. W przypadku roszczenia gwarancyjnego
należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu
niniejszego urządzenia.
Życzymy świetnej zabawy* Nie zapomnij podzielić się swoimi
wrażeniami i opiniami na którymś z popularnych portali
internetowych.
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Ostrzeżenia

● Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla

dzieci. Nie są one częścią produktu. ●Nie wystawiaj urządzenia na działanie
skrajnie wysokich temperatur. ●Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w
płynach innych niż woda. ●Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. ●Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać baterii, gdyż
skróci to ich żywotność. ●Czyść produkt czystą wodą po każdym użyciu w
wodzie słonej lub alkalicznej/chlorowanej.
● Wodoodporność można zagwarantować tylko w czystej wodzie. Nigdy nie
używaj urządzenia w innych płynach. ●Nie nadaje się do stosowania w
jacuzzi! ●Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem akumulatorowym!
Połknięcie baterii może zagrażać życiu. W przypadku kontaktu z kwasem
akumulatorowym spłucz zanieczyszczoną powierzchnię czystą wodą
i natychmiast wezwij pomoc medyczną! ●Jeżeli akumulator musi być
przechowywany, zaleca się jego przechowywanie w stanie naładowanym
do poziomu 30%. Idealna temperatura przechowywania: 10-20°C. Trzymaj
urządzenie z dala od małych dzieci.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Konwersja lub modyfikacja urządzenia wpłynie na jego bezpieczeństwo.

● Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być

wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione
przez producenta. ●Samodzielne otwieranie produktui wykonywanie
jakichkolwiek napraw jest niedozwolone! Z urządzeniem należy obchodzić
się ostrożnie. Może zostać uszkodzone przez wstrząsy, uderzenia, a nawet
upadek z niewielkiej wysokości. ●Nigdy nie podgrzewaj baterii powyżej
60°C, nie upuszczaj jej ani nie wrzucaj do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu/pożaru! ●Nie zwieraj zacisków baterii. ●Nie wystawiaj baterii na
naprężenia mechaniczne. Baterii nie wolno upuszczać, narażać na
wstrząsy, zginać, skręcać ani demontować. Jeśli bateria się przegrzeje,
natychmiast przerwij ładowanie. Przegrzanie lub odkształcenie się baterii
podczas ładowania oznacza jej uszkodzenie, i nie należy jej dłużej używać.
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Cechy
•
•
•
•
•
•

Wodoodporny głośnik pływający
Bluetooth V5.0
Tryb głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem
LED świeci na biało, czerwono, zielono i niebiesko
Głośnik mono o mocy 8W.
Czas pracy do 8 godzin

Opis produktu

1
2
3
4
5

LED/wskaźnik
ładowania
Przycisk zasilania
Wybór trybu LED
Głośność/utwór Odtwarzanie/Pauza

6 Głośność/utwór +
7
8
9
10

Mikrofon
LED
Wtyczka ładowania USB-C
Pierścień pętli
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Specyfikacje techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wodoodporny zgodnie z IP67
Bluetooth V5.0
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Zasięg transmisji do 10m
Protokół transmisji BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP
LED (WRGB)
Głośnik 8W
Impedancja 4Ω
Akumulator litowo-jonowy 2000mAh 3,7V
Zasilacz 5V DC/gniazdo ładowania USB-C.
Czas pracy do 8 godzin
Czas ładowania 2 - 3 godziny
Temperatura pracy/przechowywania od 5°C do 45°C.
Materiał ABS, PC, silikon
Waga urządzenia: ok. 730g
Wymiary urządzenia: ok. 13,5(dł.) x 13,5(szer.) x 15(wys.)
cm

Zawartość opakowania

MusicMan® BT-X60, kabel ładowania USB-C, instrukcja
obsługi

Pierwsze uruchomienie
Podłącz głośnik do odpowiedniego zasilacza USB za pomocą
kabla do ładowania USB-C (brak w zestawie). Głośnik zostaje
w pełni naładowany w ciągu 2 - 3 godzin.
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Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk
włączania/wyłączania (2), aż rozlegnie się sygnał włączenia.
Urządzenie można teraz sparować.
Włącz funkcję Bluetooth urządzenia, z którym chcesz się
połączyć, i wprowadź ustawienia. Z listy znalezionych
urządzeń należy wybrać głośnik „MusicMan BT-X60“ .

Przegląd funkcji
Ładowanie
Podłącz kabel ładowania USB-C do USB do standardowego
zasilacza USB, aby naładować głośnik.
Otwórz osłonkę, aby odsłonić złącze ładowania USB-C (9).
Podłącz wąską część kabla ładowania USB-C do głośnika.
Wskaźnik ładowania (1) zaświeci się na czerwono.
Wskaźnik ładowania gaśnie po całkowitym
naładowaniu. Teraz można odłączyć przewód
ładowania.
Po nawiązaniu połączenia BT bieżący poziom naładowania
akumulatora można odczytać w smartfonie.
Ważne: Wodoodporność jest gwarantowana tylko wtedy, gdy
osłonka jest prawidłowo założona. Upewnij się, że połączenia
są prawidłowe zabezpieczone.
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Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk
włączania/wyłączania (2) przez co najmniej 2 sekundy, aż
głośnik wyemituje dźwięk. Głośnik jest teraz w trybie parowania
i można go używać.
Aby wyłączyć głośnik, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk
włączania/wyłączania przez co najmniej 2 sekundy. Głośnik
potwierdzi wyłączenie sygnałem dźwiękowym.
Łączenie z urządzeniami Bluetooth
Parowanie umożliwia nawiązanie połączenia między
urządzeniem BT-X60 a urządzeniem Bluetooth. Jeśli
w ciągu 2 minut nie dokona się parowania, głośnik anuluje
tryb parowania i się wyłączy.
Należy pamiętać, że głośnik musi być już włączony
przed rozpoczęciem procesu parowania.
Uwaga: Włącz Bluetooth na telefonie komórkowym i ustaw na
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
telefonu komórkowego.
Wybierz głośnik „MusicMan BT-X60” z listy dostępnych
urządzeń i nawiąż połączenie. Gdy pojawi się żądanie
podania kodu PIN, należy wpisać „0000”, co umożliwi
sparowanie głośnika z telefonem.
Potwierdzeniem pomyślnego sparowania będzie sygnał
dźwiękowy.
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Odtwarzanie muzyki
Aby odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego z Bluetooth
potrzebne są:
odtwarzacz multimedialny i pliki muzyczne
lub
aplikacja muzyczna (Spotify, odtwarzacz
radiowy itp.)*
(*wymagane połączenie z internetem)
Przyjmowanie/odrzucanie połączeń telefonicznych
Głośnik może być używany do przyjmowania lub odrzucania
połączeń telefonicznych.
Jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni podczas aktywnego połączenia
Bluetooth, usłyszysz swój dzwonek.
Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (5) umożliwia
przyjmowanie/odrzucanie połączenia.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (5) odrzuca
połączenie.
Ustawienie trybu światła
Efekty świetlne można zmienić za pomocą przycisku trybu LED
(3). Dostępne są następujące tryby:
Światło wyłączone, białe światło, niebieskie światło,
zielone światło, czerwone światło, zmiana koloru, zmiana
koloru pod muzykę.
Ustawienie głośności
Aby zmienić głośność, naciśnij krótko przycisk + lub - (4/6) na
głośniku.
Zmiana utworu
Aby zmienić tytuł, naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub - (4/6)
na głośniku.
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Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu w słonej lub alkalicznej/chlorowanej wodzie
urządzenia należy przemyć czystą wodą. Urządzenie należy
wysuszyć tylko szmatką. Do czyszczenie nie należy używać
ściernych środków czyszczących.

Wobec faktu, że zegarek jest urządzeniem elektronicznym,
celem niedopuszczenia do jego uszkodzenia nie należy:
● Korzystać z urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich
temperaturach.
● Przez dłuższy czas zanurzać urządzenie głębiej niż 1 metr.
● Rzucać i/lub upuszczać.
Jeżeli urządzenie musi być przechowywane, zaleca się jego
przechowywanie w stanie naładowania do poziomu 30%.
Idealna temperatura przechowywania: 10 - 20°C.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643*
(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42
centów/minuta z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de
*Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00
do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.
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Deklaracja zgodności
Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na
stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku
„Deklaracja zgodności”).

Utylizacja

Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji
w sposób zależny od jego rodzaju.
Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię
należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.

Utylizacja zużytego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich, w których wdrożono
selektywną zbiórkę odpadów (zbiórkę materiałów
nadających się do ponownego przetworzenia). Zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno
wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Każdy
konsument jest prawnie zobowiązany do pozbywania się starych
urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów
z gospodarstw domowych, np. w
punkcie zbiórki w odpowiednio gminie lub okręgu. Dzięki temu
zużyte urządzenia poddawane są recyklingowi we właściwy sposób,
co zapobiega ich negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego
powodu urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym tu
symbolem.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz
z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie
zobowiązany do oddania wszystkich baterii
i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają
one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w
gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było
zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
można łagodnie zutylizować.
* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy
zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z
zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!
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Wyprodukowano w ChinachDystrybucja:
Technaxx Germany GmbH & Co KGKonrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germany
Głośnik basenowy BT-X60
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