MusicMan® * Návod k obsluze

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26
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!
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 hands-free přes Bluetooth V4.0
Automatické pozastavení hudby při příchozím hovoru 6 různých
světelných efektů nastavitelné Vstup AUX–IN, ideální pro mobilní
přenos hudby Vestavěné 2x 4W stereo reproduktory Vestavĕná
nabíjecí 2000mAh baterii pro mobilní použití & zajišťuje 5–8 hodiny
požitek z hudby
Podpora mobilních telefonů/Smartphone,
PC/tabletů, MP3, atd. Podpora karty MicroSD až 32GB Ideální
pro použití doma, na párty nebo na cestách
Moderní vzhled a
šikovná velikost
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

Technické údaje
V4.0 / ~10m vysílací vzdálenost (volný prostor) / Frekvenční
BT
pásmo 2,4GHz / Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW
5 Funkce: BT, AUX-IN 3.5mm, Funkce handsfree, MicroSD karta, LED
Reproduktory

Frekvenční rozsah 150Hz–18kHz

SNR ≦ 80dB

Impedance reproduktoru 4Ω

Napájení Baterie vestavěné nabíjecí lithium-iontová 2000mAh 3.7V
Doba nabíjení / Pohotovostní režim

~2–3 hodiny / ~35 hodin

Doba

~5 hodin (střední hlasitost + LED); ~3,5 hodin (max.

přehrávání

hlasitost + LED); ~8 hodin (střední hlasitost bez LED)

Příkon DC 5V

Materiál: PC + plast ABC

Hmotnost / Rozměry

415g / (D) 18,8 x (Š) 8,0 x (V) 6,8cm

MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26,
Obsah balení

Micro USB nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Návod k
obsluze

1. Nabíjení
Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného
originálního kabelu mikro USB. Nabíjecí kabel zasuňte do slotu
micro USB reproduktoru a druhý konec do slotu USB počítače nebo
jiného slotu USB nabíječky.* (5V/500mA, *není v balení). ČERVENÁ
LED udává nabíjení reproduktoru. Po úplném nabití reproduktoru
ČERVENÁ LED zhasne. (Během nabíjení doporučujeme
reproduktory vypnout, jinak bude nabíjení trvat déle.)

Reproduktor nabíjejte nejméně 3 hodiny před prvním použitím.
Pokud reproduktor nepoužíváte, nabíjejte jeho baterii každé 2–3
měsíce!
Poznámka: Reproduktor signalizuje, když je baterie vybitá na
5%–10%, a ztlumí hlasitost kvůli prodloužení provozní doby.
Zařízení se vypne po několikanásobném upozornění “Vybitá baterie”.
Jestliže se zařízení automaticky vypne, znovu ho zapněte a bude
přehrávat hudbu ještě několik minut. Dobijte ho, prosím, včas,
abyste nebyli závislí na elektrické zásuvce.

2. Tlačítka a funkce

① Reproduktor

②

Mikrofon

③ Dopředu/Hlasitost + : Krátký stisk pro přechod na další
stopu. Dlouhý stisk pro zvýšení hlasitosti (max. hlasitosti)
④ Režim přehrávání / pozastavení: Krátký stisk pro přehrání
nebo pozastavení. V režimu Bluetooth pro příjem příchozích
hovorů. Dlouhý stisk pro přenos z Bluetooth na MicroSD kartu
nebo AUX. V režimu BT pro odmítnutí příchozích hovorů.
⑤ Ukazatel nabíjení
⑥ Ovladač světelných efektů: Krátký stisk pro změnu režimu
světelných efektů (umí zobrazovat 6 různých režimů
světelných efektů). Dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí LEDs
⑦ Kontrolka činnosti
⑧ Zpět/Hlasitost – : Krátký stisk pro přechod na předchozí
stopu. Dlouhý stisk pro snížení hlasitosti.
⑨ Zapnutí/Vypnutí: Pro zapnutí/vypnutí reproduktoru přidržte
toto tlačítko stisknuté 2s. MODRÁ LED svítí, když je
reproduktor je pod proudem.
⑩ Nabíjecí konektor Micro USB ⑪

Konektor AUX

⑫ Slot paměťové karty MicroSD ⑬

PVC ochranná mřížka

3. Režim Bluetooth
Zapněte reproduktor. Bluetooth funguje automaticky, vyhledá dříve
spárovaná bluetooth zařízení. Jestliže se reproduktor nespáruje,
spustí párování s jinými zařízeními bluetooth. V tomto případě
zapněte své zařízení bluetooth pro vyhledání reproduktoru. Název
pro spárování bluetooth “MusicMan BT-X26”. Po úspěšném
spárování se začne přehrávat hudba. Když není připojeno žádné
bluetooth zařízení, MODRÁ LED rychle bliká. Je-li k BT-X26
připojeno nějaké bluetooth zařízení, MODRÁ LED svítí kontinuální.
Když se spustí přehrávání hudby, MODRÁ LED začne pomalu
blikat.

4. Režim MicroSD karty
Zapněte reproduktor, zapojte MicroSD kartu do slotu. Přehrávání
hudby

se

automaticky

spustí.

Stiskněte

přehrávání/pozastavení. Stiskněte tlačítko

pro

tlačítko

／－ pro přechod zpět

na poslední stopu nebo snížení; stiskněte tlačítko

／ ＋ pro

přechod na další stopu nebo zvýšení hlasitosti.

5. Režim AUX
Zapojte jeden konec 3.5mm kabelu AUX do slotu AUX reproduktoru
a druhý konec do audio slotu Vašeho mobilního telefonu, chytrého
telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3, atd. Reproduktor se
přepne do režimu AUX automaticky.

6. Funkce Handsfree
Vaše zařízení Bluetooth (např. mobilní telefon) je připojeno k
BT-X26. Když se objeví příchozí hovor, krátkým stiskem
přijmout hovor. Zavěsit hovor krátkým stiskněte znovu krátce tlačítko
.

Pro odmítnutí hovoru stiskněte dlouze tlačítko

na déle než 2

sekundy.

7. Světelné efekty
Toto zařízení podporuje 6 různých režimů světelných efektů.
Krátkým stisknutím tlačítka ⑥ lze přepínat mezi různými režimy.
Dlouhým stisknutím tlačítka ⑥ lze světelné efekty zapnout nebo
vypnout.

Upozornění
Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí
vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabita. Je-li bez energie,
nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme reproduktor
jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
Reproduktor 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 (!) reproduktor vyšším příkonem! Když
reproduktor 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 reproduktoru. Zvuk bude brzy normální. Jestliže se
reproduktor nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo
nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali
mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
Nepokoušejte se
reproduktor rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce
poškození.
Neupusťte nebo netřepejte reproduktorem, mohla by
se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
Uchovejte
reproduktor na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a
vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo
přímému slunečnímu světlu.
Tento reproduktor není vodotěsný;
chraňte ho proto před vlhkostí.
Uchovávejte reproduktor mimo
dosah malých dětí.

