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Gebruiksaanwijzing

MusicMan Karaoke Microfoon BT-X31
Karaoke Bluetooth microfoon met stereo luidsprekers
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit
product, waarop deze gebruiksaanwijzing 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 gebruiksaanwijzing.
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!
Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te
voorkomen! Zet het volume niet te hoog – u kunt hier
gehoorbeschadiging door oplopen!
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
Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of het delen
produkt zorgvuldig. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit
product. In het geval van de garantie, neem dan contact op met de dealer of
de winkel waar u dit product heeft gekocht.
Garantie 2 jaar

Bijzonderheden
2-in-1 Karaoke microfoon met twee ingebouwde 3W luidsprekers
Streaming van music (MP3/WAV) via Bluetooth V4.1 of AUX–IN
(mobiele telefoons, tablet, PC, enz.)
Compatibel met diverse vocale & Karaoke APPs
Equalizer functie (treble, bas & echo aanpassing)
Music & microfoon volumeregeling
Ingebouwde oplaadbare 2000mAh batterij voor mobiel gebruik
Gemakkelijk te gebruiken & zeer stijlvol design
Gemakkelijk te gebruiken & zeer stijlvol design
De ideale plezier: zingen met familie & vrienden, voor ceremonies
& Karaoke partijen

Technische specificaties
Bluetooth / Profiel
Uitgang luidsprekers

BT V4.1 / A2DP / ~8m zendbereik
2x 3W stereo luidspreker / (D) 5,2 x (H) 0,2cm
impedantie 3Ω, SNR ≦ 80dB

1 microfoon/(D) 1,0 x (H) 0,5cm
(de MIC zit in de microfoon-kop)
Luidsprekers
Frequentiebereik 100Hz~10KHz
Frequentieband 2,4GHz
Bluetooth
Stralingsvermogen max. 2,5mW
Maximale geluidsdruk
>115dB, 1kHz, THD<1%
USB-schijf / Bestandsindeling
max. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV
Ingebouwde oplaadbare 2000mAh lithium polymeer
Voeding
batterij 4,2V Type 18650 (niet vervangbaar)
Oplaadtijd
~4–4,5 uur (via Micro USB-aansluiting)
Afspeeltijd
~3,5–6,5 uur (afhankelijk van het volume)
Micro USB aansluiting voor opladen (laadkabel) /
Aansluiting
Aansluiting via Bluetooth of AUX–IN
Laadspanning / Laadstroom
DC 5V / 0,5A
Aansluitbaar (Bluetooth of AUX-IN)
Android, iOS, Windows, MacOS
Materiaal
Aluminium + plastic
Totaal: 372g / (L) 25 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm
Gewicht/Afmetingen
Behuizing: (L) 6,9 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm
MusicMan® Karaoke Microfoon BT–X31, Laadkabel
Inhoud verpakking
USB-naar-Micro USB, Audiokabel (Mirco USB naar
3,5mm stereostekker), Gebruikershandleiding
Ingang / Afmetingen

Opladen
De batterij dient volledig opgeladen te worden voor het eerste
gebruik (~4–4,5 uur). Gebruik de meegeleverde Micro
USB-laadkabel (zie apparatoverzicht BT-X31 [9]) voor het opladen.
Wij adviseren de batterij tenminste iedere 2–3 maanden op te laden,
zelfs als het apparaat niet gebruikt wordt.
De Aan/Uit-knop brandt ROOD tijdens het opladen. Zodra het
apparaat volledig is opgeladen gaat het RODE laadlampje uit. De
BT-X31 heeft een duur van ~3,5–6,5 uur. Het schakelt automatisch
uit bij lage batterijcapaciteit.

BT-X31 Overzicht
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Hogeregelaar
Stel hoge tonen in (+ meer) / (– minder)
Basregelaar
Stel bas in (+ meer bas) / (– minder)
Druk kort op de Aan/Uit-knop om het apparaat aan/uit te
schakelen. De knop brandt BLAUW wanneer het apparaat is
ingeschakeld. Op hetzelfde moment Bluetooth geactiveerd. In
Aan/Uit
de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat (bv.
knop
Smartphone, Tablet, PC) de naam van het te koppelen
Bluetooth-apparaat
“Musicman
BT-X31”
wordt
weergegeven. De BT-X31 is nu klaar voor het koppelen.
Echoregelaar
Stel het echo-effect in. (+ meer) / (– minder)
Verhoog (+) of verlaag (–) de volume van de muziek
Muziek
dat wordt afgespeeld. Door de regelaar in te stellen
volumeregelaar
op Uit (totaal naar –) wordt de muziek gedempt.
Verhoog (+) of verlaag (–) de volume van de MIC.
Microfoon
Door de regelaar in te stellen op Uit (totaal naar –)
volumeregelaar
wordt de microfoon gedempt.
Sluit een USB-stick (geformateerd in FAT 32) aan om
USB-aansluiting
muziek af te spelen (MP3/WAV-bestandsindeling).
Laad de BT-X31 via de Micro USB-aansluiting. Deze
Micro
connector verbindt ook externe audioapparatuur via
USB-aansluiting
de bijgeleverde audiokabel.
De BT-X31 volume kan niet alleen worden aangepast door
knop (5), maar ook vanaf uw mobiele apparaat
Luidspreker
(Smartphone, Tablet, PC), waar de muziek op wordt
afgespeeld.
Opmerking: Om de beste geluidskwaliteit te krijgen is het
Microfoon
belangrijk om de microfoon dicht (max. 5cm) bij uw mond
en bijna in verticale stand te houden.
BT-X31 herkent automatisch het besturings- systeem
Android- of iOS
waar het op aangesloten is. Als het niet werkt, kunt u
keuzeschakelaar
handmatig het juiste systeem kiezen.
Door op de Terug-toets te drukken tijdens het afspelen van
Terug-toets een afspeellijst, kunt u teruggaan naar het laatst gespeelde
liedje.
Druk op de Afspelen/Pauze-toets om de muziek af te
Afspelen /
spelen. Tijdens het afspelen van muziek wordt deze toets
Pauze
gebruikt als een Stop/Pauze-toets. Opmerking: Deze toets
toets
werkt alleen wanneer u met een Bluetooth-apparaat (bv.
Smartphone) verbonden bent en muziek wordt afgespeeld.
Door op deze toets te drukken kunt u naar het volgende
Vooruit
nummer gaan, terwijl u muziek van een afspeellijst
toets
afspeelt.

Met Bluetooth gebruiken
Zet de BT-X31 aan. Druk kort op de Aan/Uit-knop. Wanneer de
Aan/Uit-knop BLAUW brandt, is de microfoon in de werkingsmodus.
Sluit de microfoon aan op uw Bluetooth-apparaat (bv., Smartphone,
Tablet, PC). Ga naar instellingen en zoek naar nieuwe apparaten in
uw Smartphone. De naam voor de Karaoke BT-X31 ”Musicman
BT-X31” wordt weergegeven, u dient het te selecteren. Nadat het
koppelen met Bluetooth geslaagd is, hoort u een signaal uit de
microfoon van de BT-X31. Opmerking: Deze instelling wordt
opgeslagen en de spreker verbindt zich automatisch met het laatste
aangesloten Bluetooth-apparaat (Smartphone, enz.) wanneer u het
de volgende keer inschakelt. Nu kunt u de BT-X31 gebruiken. Zoek
naar Karaokenummers. U kunt deze kosteloos vinden op het
internet of op Youtube, of download Karaoke APPs van derden zoals
de Google Play Store of de Apple APP Store. Nu kunt u de songtekst
gemakkelijk lezen vanaf uw Smartphone-display en beginnen met
het zingen van het lied. Wij wensen u veel plezier! Opmerking: Om
de beste geluidskwaliteit te krijgen is het belangrijk om de microfoon
dicht (max. 5cm) bij uw mond en bijna in verticale stand te houden.

Met Micro USB-audiokabel gebruiken
U kunt ook de BT-X31 verbinden met uw mobiel apparaat
(Smartphone, Tablet, PC, enz.) met de meegeleverde Micro
USB-audiokabel. Open vervolgens een Karaoke APP van uw keuze
of Youtube. Opmerking:
Karaoke APPs van derden zijn of
kostenloos, of u betaalt ervoor. Zoek hiervoor in de Google Play
Store of in de Apple APP Store (zoek naar woorden: zingen,
Karaoke, enz.). Selecteer een nummer en u kunt rechtstreeks
beginnen met het zingen.
De BT-X31 KAN NIET zelf opnames
maken.
Afhankelijk van de geladen APP, zou opnames op uw
mobiele apparaat een optie kunnen zijn. Bij gebruik van de Micro
USB-audiokabel, wordt de Bluetooth-verbinding van hetzelfde
mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) automatisch
verbroken.

Met een USB-disk gebruiken
U hebt de mogelijkheid om een verwisselbare opslaggeheugen via
USB aan te sluiten en liedjes ervan af spelen. Formatteer de
USB-disk (max. 32GB) naar FAT32. Voorbeeld: Verwijderbaar
geheugen
USB-disk. Opmerking:
U moet elders toegang
hebben tot de songteksten (bv. ze afdrukken van het Internet) Bij
gebruik van de USB-poort, wordt de Bluetooth-verbinding van
hetzelfde mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.)
automatisch verbroken.

Compatibel met de meeste mobiele telefoons en tablets
iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
Compatibel met HTC, BlackBerry, Sony, LG, enz.

Probleemoplossing
De Karaoke BT-X31 schakelt uit of wordt niet opnieuw
ingeschakeld
kan een lege batterij zijn of een probleem met de
voeding
laad de BT-X31 op en controleer de aansluiting van de
Micro USB-kabel.
De microfoon registreert geen stem
het volume van de
microfoon kan te laag zijn
inschakelen of pas het volume van de
microfoon aan (knop 6) of wijzig de positie van de microfoonkop
voor uw mond.
Geen echo-effect
het echo-effect te kan te laag zijn
inschakelen of pas het volume van het echo-effect aan (knop 4).
Geruis wordt gehoord van de BT-X31
kan een slecht
Bluetooth-signaal zijn
om ruis te voorkomen, blijf binnen het
Bluetooth-bereik van ~8m.
Geen Bluetooth-verbinding
kan zijn (a) de Bluetooth-verbinding
is niet binnen bereik, of (b) een ander mobiel apparaat (bv.
Smartphone, Tablet) is gekoppeld met de BT-X31
(a) verklein de
afstand tot de Smartphone, of (b) verbreek de verbinding van het
andere apparaat.

Waarschuwingen
Als het BT-X31 niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na
inschakeling, controleer dan of de batterij volledig is opgeladen. Als
de batterij leeg is, laad deze volledig op en probeer opnieuw. (We
bevelen aan om de BT-X31 eenmaal per week op te laden als u het
gedurende een lange periode niet gebruikt).
Laad de BT-X31
alleen op in de DC 5V Micro USB-sleuf met de meegeleverde Micro
USB-laadkabel. U kunt ook een USB oplaadadapter gebruiken,
maar ALLEEN (!) tot DC 5V/500mA. Laad de BT-X31 niet (!) op met
een hoger voltage!
Als het BT-X31 zich in de AUX–IN modus
bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC,
MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende op maximum in.
Een geluidsknal of geluidsvervoming kan zich voordoen. In dat geval
dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler,
CD, DVD of de BT-X31 te verlagen. Het geluid klinkt na een korte
periode opnieuw normaal. Als de BT-X31 geen verbinding met uw
mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden
apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer of het mobiele
apparaat A2DP ondersteunt. Probeer niet om de BT-X31 uit elkaar
te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
Laat de
BT-X31 niet vallen en schud hem niet, hierdoor kunnen interne
printplaten of mechanische onderdelen breken. Berg het apparaat
in een droge en goed geventileerde ruimte op. Vermijd hoge
vochtigheid en hoge temperaturen. Stel de batterijen tevens niet
bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht.
Deze BT-X31 is
niet waterdicht, houd deze dus uit de buurt van vocht.
Houd de
BT-X31 uit de buurt van kleine kinderen.
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

