MusicMan® * Instrukcja obsługi

Bluetooth Słuchawki In-Ear Clip Light BT-X32
Dzięki temu wygodnemu i dobrze dopasowanemu zestawowi
dousznych słuchawek stereo można słuchać muzyki za
pośrednictwem bezprzewodowego łącza Bluetooth, a kabel
świeci w ciemności
Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że
to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady RED
2014/53/UE. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie:
www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1.
użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni
naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie
jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!
Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!
Nie ustaviać poziomu głości zbyt wysoko, może to spowodować utratę
słuchu!
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de
Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub
udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych
akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten
produkt.
Gwarancja 2 lata

Funkcje
Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth
V4.0
Douszne słuchawki Bluetooth dla smartfonów, tabletów,
notebooków, itp. EL światło kabel w ciemności świeci (można go
włączyć/wyłączyć dla własnego bezpieczeństwa)
Łatwa obsługa
4-przyciskowa Klip umocowany na urządzeniu do przymocowania
do odzieży lub worków Wbudowany mikrofon Złącze Micro USB
do ładowania Miękki & mocny haczyk do wygodnego dopasowania
Stopień ochrony IPX4 (przed rozbryzgami) Idealny do zajęć na
świeżym powietrzu w ciemności
Obie słuchawki douszne mają
małe magnesy po jednej stronie do łatwego ich łączenia razem

Specyfikacje techniczne
Bluetooth / Zasięg
Włą./Wył.

BT V4.0 / A2DP / ~8m (zakres otwarty)
podświetlenia

kabla

EL,

Odtwarzania/

4
Pauzy/Włą./Wył.,

Zmniejszania

głośności/Ostatniego

Przyciski
utworu, Zwiększania głośności/Następnego utworu
Wbudowany 200mAh akumulator litowo-polimerowy 3.7V /
Zasilanie
Ładowanie poprzez złącze Micro USB
Czas ładowania

~3,5 godziny (zasilacz DC 5V/500mA)

Czas odtwarzania

~4 godziny (medium VOL, diodą EL włączony)

Czas gotowości

~14 godzin (BT włączony, bez diodą EL, zero muzyki)

SNR / Impedancja

≦ 96dB / 16 Ω

Zakres częstotliwości 20Hz – 20kHz

Stopień ochrony

IPX4 (przed rozbryzgami)

Wage / Wymiary

32g / Kabel 35cm / (D) 5,9 x (S) 2,9 x (W) 1,9cm

MusicMan® Bluetooth Słuchawki In-Ear Clip Light BT-X32,
Zawartość
Kabel ładowania Micro USB, 3 różne wielkości wtyczek,
pakietu
Instrukcja obsługi
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały
opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać
je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z
odpadami gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić
urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić
urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać
materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać
rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących.
Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Niemcy

Przegląd produktu

1 Miękki zaczep uszny
2 Świetlny kabel elektryczny o długości 35cm
3 Przycisk

włą./wył.

elektrycznego

kabla

świetlnego:

Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć podświetlenie. Krótko
nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb podświetlenia kabla
elektrycznego. Są dwa takie tryby: a) światło ciągłe, b) światło
migające w rytm muzyki (w tym trybie, jeśli muzyka ucichnie na
dłużej niż 5 minut, światło wyłączy się automatycznie).
4 Przycisk ściszania / ostatniej ścieżki dźwiękowej:
Krótkie naciśnięcie

ostatnia ścieżka

Długie naciśnięcie

zmniejszanie głośności

5 Przycisk zwiększania głośności / następnej ścieżki:
Krótkie naciśnięcie

następna ścieżka

Długie naciśnięcie

zwiększenie głośności

6 Kontrolka LED:

Po włączeniu słuchawek, niebieska i

czerwona dioda kontrolka LED będą migać na przemian.
NIEBIESKA dioda kontrolka LED zacznie świecić światłem
stałym, jeśli słuchawki będą sparowane w systemie Bluetooth.
Tryb ładowania: CZERWONA dioda LED zacznie świecić
stałym podczas ładowania. CZERWONA dioda LED zgaśnie,
jeśli słuchawki będą w pełni naładowane.
7 WŁĄ./WYŁ.

(ON/OFF)

Funkcja głośnomówiąca:

zasilania,

Odtwarzania/Pauzy,

Aby włączyć słuchawki, należy

przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania przez 3 sekundy W
międzyczasie NIEBIESKA i CZERWONA dioda kontrolka LED
będą migać na przemian.

W trybie Bluetooth:

Krótko

nacisnąć w celu odtworzenia lub wstrzymania odtwarzania
muzyki

jeśli ktoś zadzwoni, krótko nacisnąć, aby odebrać lub

zakończyć połączenie telefoniczne

kliknąć dwa razy, aby

wybrać ponownie ostatnie wychodzące połączenie.
8 Mikrofon

9

Złącze ładowania Micro USB

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem w pełni naładować baterię przy użyciu
dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłączyć
kabel ładowania Micro USB do zasilacza USB* (5 V/500 mA) (*nie
jest dołączony) lub do portu USB komputera, a drugi koniec do portu
ładowania Micro USB słuchawek. CZERWONA dioda LED świeci
jasno podczas ładowania w trybie wyłączenia. Kiedy słuchawki
zostaną całkowicie naładowane, CZERWONA dioda LED zgaśnie.
(Zalecane jest wyłączanie słuchawek na czas ładowania. W
przeciwnym razie całkowite naładowanie zajmie więcej czasu.)

Sposób zakładania słuchawek i zamocowania ich za
pomocą miękkich zaczepów usznych
Na zdjęciu widoczny jest przykładowy
sposób zakładania słuchawki do lewego
ucha.
Zaczep uszny musi być
wewnątrz małżowiny usznej.

umocowany

Wtedy słuchawka posiada dobre i wygodne
trzymanie w uchu.

Bluetooth
Włączyć słuchawki, naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy
przycisk „ZASILANIE (POWER)” (7). NIEBIESKO-CZERWONA
dioda LED zacznie migać na przemian. Bluetooth działa
spontanicznie. Otworzyć opcję Bluetooth smartfonu i odszukać
nazwę Bluetooth „Musicman BT-X32”. (Jeśli połączenie się nie
powiedzie lub jest potrzebny kod, należy użyć kod PIN „0000”). Po
pomyślnym sparowaniu NIEBIESKA dioda LED świeci światłem
stałym. Po podłączeniu słuchawek do smartfonu i po otrzymaniu
połączenia przychodzącego można nacisnąć przycisk „ZASILANIE
(POWER)”, aby odebrać to połączenie. Aby odrzucić, należy
ponownie nacisnąć przycisk „ZASILANIE (POWER)”. Przez
podwójne kliknięcie przycisku ZASILANIA (POWER) istnieje
możliwość ponownego wybrania numeru ostatniego połączenia.

Włączenie kabla świetlnego
Są dwa tryby podświetlania kabla elektrycznego. Aby włączyć
podświetlenie kabla elektrycznego, nacisnąć i przytrzymać przycisk
(3). Krótko nacisnąć przycisk (3) w celu ustawienia trybu
podświetlenia kabla elektrycznego:
Pierwszy tryb: podświetlenie jest włączone na stałe
Drugi tryb: podświetlany kabel miga w rytm muzyki.
Uwaga: W drugim trybie: jeśli muzyka ucichnie dłużej niż 5 minut,
światło wyłączy się automatycznie.

Rozwiązywanie problemów
BT-X32 wyłącza się lub nie włącza się ponownie,
przyczyną
może być zarówno rozładowany akumulator lub problem z
zasilaniem
naładować głośnik i sprawdzić połączenie kablowe
Micro USB. (Sugerujemy ładowanie BT-X32 co 2 do 3 miesiące, jeśli
nie jest używany przez dłuższy okres).
Z głośnika są słyszalne szumy
Przyczyną może być słaby
sygnał Bluetooth,
Aby usunąć szumy, należy pozostawać w
zasięgu Bluetooth ~8m.
Brak połączenia Bluetooth
Przyczyną może być (a) to, że
połączenie BT nie jest w zasięgu lub że b) z BT-X32 jest sparowane
już inne urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet); należy
(a)
skrócić zasięg do smartfonu lub (b) rozparować to inne urządzenie.

Ostrzeżenia
BT-X32 należy ładować tylko poprzez gniazdo DC 5V,
wykorzystując dołączony do tego celu oryginalny przewód Micro
USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do
napięcia DC 5V/500mA. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o
większym napięciu!
Jeśli BT-X32 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli
po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy
sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
Nie wolno demontować BT-X32, gdyż może to doprowadzić do
zwarcia czy nawet zniszczenia.
Nie rzucać ani nie potrząsać BT-X32, ponieważ może to
uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne.
Przechowywać BT-X32 w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani
bezpośrednie nasłonecznienie.
BT-X32 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed
wilgocią.
Trzymać BT-X32 poza zasięgiem małych dzieci.

