MusicMan® * Návod k obsluze

Sluchátka Slim Bluetooth BT–X27
S těmito pohodlnými a dobře padnoucími Bluetooth sluchátky
zažijete prostorový zvuk a navíc obsahují FM rádio
Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě
naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně
nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii
každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby
nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo
by dojít k poškození sluchu!
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z
pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).
Email zdarma: support@technaxx.de
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.
Záruka 2 roky

Vlastnosti
Přenos hudby & funkce handsfree přes Bluetooth V4.2
Zabudované FM rádio Bluetooth
Vestavĕné FM rádio
Automatické pozastavení hudby při příchozím hovoru Podporuje
karty MicroSD až do 32GB Podpora počítačů, MP3, CD, AUX–IN
Skládací sluchátka s měkkým čalouněním pro pohodlné nošení
Vyvážený čistý zvuk v nízkých i vysokých tóninách Vestavĕná
nabíjecí 400mAh baterii pro mobilní použití LED kontrolka udává
provozní stav
Snadné používání, velmi tenký a velmi lehký
Materiál PC + plast ABS

Technické údaje
V4.2 / ~10m vysílací vzdálenost (volný prostor) /
Bluetooth

Frekvenční pásmo 2,4GHz / Radiovaný přenosový
výkon max. 2,5mW

Reproduktory

Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz
Bluetooth, Line–IN/AUX-IN, Handsfree, FM rádio,

5 Funkce
MicroSD karta (podpora formátu MP3)
Napájení

Vestavěná lithium-polymerová 400mAh baterie 3.7V

Doba nabíjení ~3 hodiny, adaptér* DC 5V / 500mA (*ne tam)
Doba přehrávání / záložní

~8 hodin (max. hlasitosti) / ~2 týdny

Protokoly Bluetooth

HFP, HSP, A2DP, AVRCP

SNR / Impedance

≥ 95 dB / 32 Ω

Jednotka ovladače / audiokonektor 40 mm / 3,5mm
Hmotnost /

150g / Kryt sluchátka (D) 15 x (Š) 6 x (V) 18cm /

Rozměry

Sluchátko (Š) 8,5 x (V) 15 x (Š. krytu sluchátka) 2,8cm
MusicMan® Slim Bluetooth Sluchátka BT–X27, Micro USB

Obsah
nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Ochranná taška vysoká
balení
kvalita, Návod k obsluze
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály
jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich
druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich
likvidaci podle předpisů. Čištění: Chraňte zařízení před
znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné
materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po
vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled produktu

1

Stiskněte tlačítko na 3 sek. pro zapnutí/vypnutí. V režimu
Bluetooth, krátké stisknutí pro příjem nebo ukončení hovorů.

2

REŽIM: MicroSD karta, AUX–IN, Bluetooth, FM rádio

3

Krátký stisk pro přehrání/pozastavení. Režim FM rádia: krátký stisk
pro vstup do automatického hledání. Dlouhý stisk pro párování BT.

4

Stiskněte krátce pro přechod na další skladbu.
Stiskněte dlouze pro zvýšení hlasitosti.

5

Stiskněte krátce pro přechod na předchozí skladbu.
Stiskněte dlouze pro snížení hlasitosti.

6

LED

9

Mikrofon

7

Slot MicroSD

8

Line–IN / AUX–IN

10 Nabíjecí konektor Micro USB

Nabíjení sluchátek
Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného
originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k
nabíječce nebo počítačovému USB portu a druhý konec k
nabíjecímu Micro USB portu (10) sluchátek. ČERVENÁ kontrolka se
rozsvítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Po úplném nabití sluchátek
ČERVENÁ kontrolka zhasne. (Doporučujeme vypnout sluchátka
během nabíjení. Plné nabití trvá déle, jestliže se sluchátka během
nabíjení používají).
Pozor: Sluchátka sedí perfektně na hlavě pouze v jednom
směru! Proto se ujistěte, že pravá strana je vpravo a levá strana
vlevo!

1. ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ (viz tlačítko 1)
ZAPNUTÍ sluchátek: Stiskněte VYPÍNAČ na 3 sekundy.
VYPNUTÍ sluchátek: Stiskněte VYPÍNAČ na 3 sekundy

2. Párování Bluetooth
Zapněte sluchátka, MODRÁ LED rychle bliká; zapněte Bluetooth na
svém zařízení (např. chytrý telefon), se kterým chcete sluchátka
spárovat. Sluchátka zapnou Bluetooth automaticky. Vyhledejte
sluchátka pomocí názvu „MusicMan BT-X27“. Po úspěšném
spárování lze streamovat hudbu (MODRÁ LED bude svítit trvale).

3. Hudba přes Bluetooth
Po úspěšném spárování klikněte jednou na tlačítko
pro
přehrávání hudby, jejímž zdrojem je chytrý telefon (MODRÁ LED
bliká). Stiskněte znovu pro pozastavení.
Změna písniček: Stiskněte krátce tlačítko
pro další skladbu,
stiskněte krátce tlačítko
pro předchozí skladbu.
Nastavení hlasitosti: Stiskněte a dlouze přidržte tlačítko + pro
zvýšení hlasitosti , stiskněte a dlouze přidržte tlačítko - pro snížení
hlasitosti.

4. Telefonní hovory přes Bluetooth
Když se objeví příchozí hovor, klikněte na tlačítko
pro
zvednutí hovoru do sluchátek.
Pro zavěšení hovoru během jeho ohlášení stiskněte jednou
tlačítko
.

5. Režim MicroSD karty
Vložte MicroSD kartu do slotu pro MicroSD kartu (až do 32GB,
naformátovanou jako FAT32 ve Windows) ((7) slot pro MicroSD
kartu). Po vložení MicroSD karty se hudba začne přehrávat
automaticky a MODRÁ LED začne blikat. Stiskněte jednou
pro
pozastavení hudby (MODRÁ LED svítí trvale) a stiskněte znovu pro
pokračování v přehrávání hudby.
Stiskněte krátce
a uslyšíte předchozí skladbu. Stiskněte krátce
a uslyšíte další skladbu.
Stiskněte dlouze - pro snížení hlasitosti. Stiskněte dlouze + pro
zvýšení hlasitosti. Pro přehrání hudby z MicroSD karty zapojte tuto
MicroSD kartu do slotu pro MicroSD kartu v jakémkoliv režimu!
(MicroSD kartu lze přehrát pouze, pokud obsahuje MP3 soubory,
128kb.) MicroSD kartu nelze zpřístupnit přes Micro USB port jeho
připojením k USB v počítači.

6. Režim FM rádio
Stiskněte Mode (Režim) (2), dokud se nedostanete do režimu FM
rádio. Je-li kanáI přijímán (frekvenční rozsah 87,5 – 108,0MHz),
uslyšíte tento kanál; pokud není přijímán žádný kanál, uslyšíte šum.
V tomto případě musíte kanál vyhledat. Stiskněte dlouhá tlačítko
.
Během vyhledávání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka
nebudou fungovat). Po dokončení vyhledávání budou sluchátka
přehrávat první nalezený kanál. Když je přehráván nalezený kanál,
MODRÁ kontrolka bude pomalu blikat.
Skenované kanály se automaticky uloží. Změna kanálu: stiskněte
tlačítko
pro změnu na předchozí kanál, stiskněte tlačítko
pro
změnu na následující kanál.
Nastavení hlasitosti: Stiskněte a přidržte tlačítko + pro zvýšení
hlasitosti , stiskněte a přidržte tlačítko - pro snížení hlasitosti.

7. Režim Line–IN (8)
Když se nacházíte v režimu LINE–IN, můžete poslouchat hudbu
z jiných zařízení (např. počítač). Zapojte kabel AUX–IN (3,5mm
konektor) do konektoru LINE–IN (8) a druhý konec do audio slotu
Vašeho mobilního telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače
MP3/MP4, apod. Pak si můžete vychutnat poslech hudby. Tlačítka
na sluchátkách
a
nemají žádnou funkci. Pomocí tlačítka + a
tlačítka - lze zvýšit nebo snížit hlasitost. U některých zařízení lze
přehrávání Přehrát/Pozastavit stisknutím
. (MODRÁ LED svítí
trvale, když je hudba pozastavena.) Pro přechod mezi skladbami,
které posloucháte, musíte použít tlačítka na svém mobilním zařízení!
Když je připojen vstup Line-IN, MODRÁ LED bliká!

8. Jak sklopit sluchátka
Obě sluchátka sklopte opatrně dovnitř. Nyní máte sluchátka, která
se snadno přepravují s rozměry (Š) 8,5cm x (V) 15,0cm.

Odstraňování závad
Karaoke BT-X27 se vypíná nebo se znovu nezapne
může jít o
problém slabé baterie nebo zdroje napájení
nabijte BT-X27 a
zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu. (Doporučujeme BT-X27
jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
Z BT-X27 lze slyšet šum
může se jednat o slabý signál
Bluetooth
abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth
~10m.
Bez spojení Bluetooth
mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není
v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet)
je spárován s BT-X27
(a) zmenšete vzdálenost k chytrému
telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

Upozornění
BT-X27 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte
dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít
nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA.
Nenabíjejte (!) BT-X27 vyšším příkonem! Když BT-X27 pracuje v
režimu AUX–IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu,
PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může
dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost
mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo
BT-X27. Zvuk bude brzy normální. Jestliže se BT-X27 nespáruje s
Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu,
měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol
A2DP.
Nepokoušejte se BT-X27 rozmontovat, mohlo by dojít ke
zkratu nebo dokonce poškození.
Neupusťte nebo netřepejte
BT-X27, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo
mechanika.
Uchovejte BT-X27 na suchém a větraném místě.
Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie
nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
Tento
BT-X27 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
Uchovávejte BT-X27 mimo dosah malých dětí.

