MusicMan® * Instrukcja obsługi

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26
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!
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

Cechy
Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth
V4.0
W trakcie przychodzącego połączenia, odtwarzanie muzyki
zostaje automatycznie wstrzymane 6 różnych efektów świetlnych
wyboru
Wejście AUX–IN, idealnie nadaje się do transfer muzyki
mobilnej
Wbudowane 2x 4W głóśniki stereo
Wbudowany
akumulator 2000mAh przenośny do użytku & zapewnia 5–8 godzin
muzyki przyjemność
Obsługuje telefony komórkowe/Smartfony,
PC/tablety, MP3, itp. Obsługuje kartę MicroSD do 32GB Idealny
do stosowania w domu, na imprezach lub w czasie podróży Modny
wygląd i poręczny rozmiar
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

Specyfikacje techniczne
V4.0 / ~10m dystans (zakres otwarty) / Pasmo częstotliwości
BT
2,4GHz / Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
5 Funkcje: BT, AUX-IN 3.5mm, Głośnomówiący, Karta MicroSD, LED
Głośniki

Zakres częstotliwości 150Hz–18kHz

SNR ≦ 80dB

Impedancja głośnika 4Ω

Energia

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 2000mAh 3.7V

Czas ładowania / gotowości

~2–3 godziny / ~35 godzin

~5 godzin (średni głośność głośności + LED); ~3,5
Czas
godziny (maks. głośność + LED); ~8 godzin (średni
odtwarzania
głośność bez LED)
Gniazdo zasilania DC 5V

Materiał: PC + tworzywo ABS

Waga / Wymiary:

415g / (D) 18,8 x (S) 8,0 x (W) 6,8cm

MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26,
Zawartość
Kabel do ładowania Micro USB, Kabel AUX-IN, Instrukcja
pakietu
obsługi

1. Ładowanie
Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterię przy użyciu
dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz
przewód do ładowania do gniazda Micro USB głośnika, a jego drugą
końcówkę do gniazda USB komputera lub gniazda USB ładowarki*
(5V/500mA, *brak w zestawie). CZERWONA DIODA LED
sygnalizuje ładowanie głośnika. Kiedy urządzenie zostanie
całkowicie naładowane, czerwona dioda LED zgaśnie.

(Zaleca się wyłączanie głośnika w trakcie ładowania. W przeciwnym
razie ładowanie będzie trwało dłużej). Ładować baterię głośnika
co najmniej 3 godziny przed pierwszym użyciem oraz co 2-3
miesiące, gdy nie jest użytkowany!
Uwaga: Głośnik wskazuje, kiedy bateria ma niski poziom
naładowania (około 5%–10%) i obniża głośność, aby wydłużyć czas
pracy. Urządzenie wyłączy się po tym, gdy kilka razy rozlegnie się
komunikat „Battery Low”. Jeśli urządzenie wyłączy się
automatycznie, włącz je ponownie, jeszcze przez kilka minut będzie
odtwarzało muzykę. Urządzenie należy ładować wcześniej, aby
zapewnić jego mobilność.

2. Przyciski i funkcje

① Głośnik

② Mikrofon

③ Dalej/Zwiększ głośność: Nacisnąć krótko, aby przejść do
następnego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć
głośność (maks. głośność)
④ Odtwarzaj/Wstrzymaj/Tryb: Nacisnąć krótko, aby odtworzyć
lub wstrzymać. W trybie Bluetooth odbiera połączenia
przychodzące. Nacisnąć i przytrzymać, aby przełączyć się z
trybu Bluetooth na kartę MicroSD lub AUX. W trybie Bluetooth
odrzuca połączenia przychodzące.
⑤ Wskaźnik ładowania
⑥ Sterownik podświetlenia: Nacisnąć krótko, aby zmienić tryb
podświetlenia (dostępnych jest sześć różnych trybów).
Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć LEDs.
⑦ Wskaźnik pracy
⑧ Wstecz/Zmniejsz głośność: Nacisnąć krótko, aby wrócić do
poprzedniego

utworu.

Nacisnąć

i

przytrzymać,

aby

zmniejszyć głośność.
⑨ Włącz/Wyłącz: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby
włączyć/wyłączyć głośnik. NIEBIESKA LED świeci, gdy
urządzenie jest włączone.
⑩ Złącze Micro USB do ładowania
⑫ Gniazdo karty MicroSD

⑪ Złącze AUX

⑬ Siatka ochronna z PCW

3. Tryb Bluetooth
Włączyć głośnik. Bluetooth działa spontanicznie, wyszukując
ostatnio powiązany zestaw Bluetooth. Jeśli głośnik nie może się
połączyć, zaczyna wyszukiwanie innego urządzenia Bluetooth. W
takim przypadku włączyć urządzenie Bluetooth, aby wyszukało
głośnik. Nazwa głośnika do parowania w trybie Bluetooth to
„MusicMan BT-X26”. Po powiązaniu muzyka będzie przesyłana.
NIEBIESKA LED miga szybko, gdy nie jest podłączone żadne
urządzenie Bluetooth. Jeżeli urządzenie Bluetooth jest podłączone
do BT-X26, NIEBIESKA LED świeci w sposób ciągły. NIEBIESKA
LED zacznie powoli migać, gdy rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

4. Tryb karty MicroSD
Włączyć głośnik, podłączyć kartę MicroSD do gniazda. Odtwarzanie
aby

muzyki rozpocznie się automatycznie. Nacisnąć przycisk
rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć przycisk

／－aby

wrócić do poprzedniego utworu lub zmniejszyć głośność. Nacisnąć
przycisk

／＋aby przejść do następnego utworu lub zwiększyć

głośność.

5. Tryb AUX
Podłączyć jeden koniec przewodu AUX 3,5 mm do gniazda AUX
głośnika, a drugi koniec do gniazda audio telefonu komórkowego,
smartfonu, notebooka, tabletu, odtwarzacza MP3/MP4 itp. Głośnik
automatycznie przełącza się na tryb AUX.

6. Funkcja zestawu głośnomówiącego
Urządzenie Bluetooth (np. telefon komórkowy) jest połączone z
BT-X26. Gdy nadejdzie połączenie, należy nacisnąć krótko

,

aby odebrać. Aby się rozłączyć, ponownie krótko nacisnąć przycisk

. Aby odrzucić połączenie, nacisnąć długo przycisk

, ale nie

dłużej niż przez 2 sekundy.

7. Podświetlenie
Urządzenie posiada sześć różnych trybów podświetlenia.
Naciskając krótko przycisk ⑥ można przełączać się pomiędzy
różnymi trybami. Długie naciśnięcie przycisku ⑥ spowoduje
włączenie lub wyłączenie podświetlenia.

Ostrzeżenia
Jeśli głośnik nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono
wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy
akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF),
należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Sugerujemy
ładowanie głośnika raz w tygodniu, jeśli nie jest używany przez
dłuższy okres). Głośnik 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! Gdy głośnik działa w
trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego,
komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum.
Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy
zmniejszyć
głośność
telefonu
komórkowego,
komputera,
odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub głośnika. Dźwięk powróci do
normalnego stanu.
Jeśli głośnik 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 głośnika, gdyż może to
doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia. Nie rzucać ani nie
potrząsać głośnikiem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne
obwody lub układy mechaniczne.
Przechowywać głośnik w
suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej
wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno
narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
Głośnik nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed
wilgocią. Trzymać głośnik poza zasięgiem małych dzieci.

