MusicMan® * Instrukcja obsługi
WiFi Multiroom Soundstation BT-X34
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
pierwszym 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 centów/minuta
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta 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
Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na
jednego z znanych portali internetowych.

Cechy
Głośniki (stereo) “Multiroom” (2x5W) z wbudowaną
Amazon Alexa Voice Service & funkcja Bluetooth
Kontrola głosu przez wbudowanej Alexa Voice
Service firmy Amazon Cloud
Głośniki WiFi może podłączyć do 8 urządzeń
należących do sieci WiFi
Odpowiedzi na pytania, gra muzykę & podaje informacje (np.
wiadomości, pogoda, sport, ruch, godziny otwarcia, itd.)
Obsługuje telefony komórkowe/Smartfony, komputery PC, tablety,
MP3, itp.

Przesyłanie muzyki przez Bluetooth V2.1 do 10m
Strumień audio z Spotify, iHeartRADIO, tuneIn, TIDAL, etc.
Niestandardowa lista odtwarzania
Łatwa konfiguracja WiFi przez APP
Mocna akumulator 2000mAh
Idealny do użytku w domu lub na imprezach

Specyfikacje techniczne
Bluetooth V2.1 / pasmo przenoszenia ~10m (otwarta przestrzeń)
Protokół WiFi IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth 2,4GHz–2,480GHz
Pasmo częstotliwości
WiFi 2,412GHz–2,484GHz
Bluetooth maks. 4mW
Moc transmisij promieniowania
WiFi maks. 40mW
Asystent głosowy, głośnik Multiroom,
AUX–IN,
Bluetooth # Obsługuje DLNA, AirPlay i UPnP #
Funkcje Obsługuje wszystkie popularne formaty plików
muzycznych z urządzeń zewnętrznych
(MP3/WMA/WAV/FLAC/RA/AAX/AAC+/APE/itp.)
2x 5W stereo (Ø 5.7cm), SNR ≥ 75dB,
Głośniki
impedancja 4Ω
Zakres częstotliwości 80Hz-20kHz
Wejście audio
Gniazdko AUX–IN 3,5mm
Moc wejściowa
DC 5V / 1A
Zasilanie
Wbudowany akumulator litowy 2000mAh 7,4V
~3,5–4,5 godzin
Czas ładowania
(z kabelem ładowania Micro USB)
Czas odtwarzania
~5 godzin (średnia objętość 5)
(w pełni naładowany) ~2,5 godziny (maksymalna objętość 10)
Czas gotowości
~2 miesiące
Materiał
Tworzywo ABS + tkanina
Ciężar / Wymiary
1,08kg / (D) x 24 (S) x 11,4 (W) 11,4cm
®
MusicMan WiFi Multiroom Soundstation BT-X34,
Zawartość
Micro USB zasilacz DC 5V/1A (1m), Kabel 3,5mm
opakowania
AUX–IN, Instrukcja obsługi

Opis produktu

Mikrofon Alexa wyłączony: Krótko nacisnąć przycisk.
1 Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić
ustawienia fabryczne.
2 Mikrofon
Zmniejszanie głośności: Naciśnij przycisk lub przytrzymaj,
3
aby zmienić głośność.
Włączanie/wyłączanie zasilania: Naciśnij przycisk zasilania
4
przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Przycisk trybu (Bluetooth / WiFi): Krótko nacisnąć przycisk,
5
aby zmieniać tryb pomiędzy Bluetooth i WiFi.
Mikrofon Alexa włączony: Krótko nacisnąć przycisk.
6 Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić
ustawienia fabryczne.
Zwiększanie głośności: Naciśnij przycisk lub przytrzymaj,
7
aby zmienić głośność.
Wskaźnik świetlny: Różne kolory pokazują tryb lub czynność
8
aktualnie w toku.
9 Gniazdko AUX-IN
10 Gniazdko 5V DC Micro USB do ładowania

Wskaźnik świetlny głośnika
Tryb głośnika
1 GOTOWOŚCI (WYŁĄ.)
2 TRYB Bluetooth (NIEBIESKI)
3 Tryb AUX (ZIELONY)
Stan

Uwaga

1

Botowości

2

Nasłuchiwanie

3

Myślenie

4

Mówienie

LED WYŁĄCZONA
Turkusowy, 100%
nieprzezroczysty
Turkusowy, niebieski,
naprzemiennie
Turkusowy, niebieski, pulsujące

5

Uwaga

Ciągłe miganie

6

Komunikat
Włączony tryb
prywatności
Wyłączony tryb
prywatności

Powolne, żółte pulsowanie
Czerwony, 100%
nieprzezroczysty

7
8

Światło

LED WYŁĄCZONA

Pierwsze kroki
Podłącz zasilacz Micro USB do BT-X34, a drugi koniec do
gniazdka.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby
włączyć głośnik.
Usłyszysz „Power On” (Zasilanie włączone), „WiFi mode (Tryb
WiFi).
Około 15 sekund później usłyszysz 2 sygnały, oznaczające
włączanie WiFi i stan gotowości.
Po tym, jak usłyszysz BT-X34 informujący, że tryb konfiguracji
jest włączony i powinieneś wykonać kroki z aplikacji MusicMan
Multiroom, aby skonfigurować BT-X34.
Uwaga: Upewnij się, że router obsługuje WiFi 2,4 GHz. BT-X34 nie
może być skonfigurowany tylko z WiFi 5GHz.

Konfiguracja połączenia WiFi
Wyszukaj i pobierz „MusicMan Multiroom” zAPP Store (iOS) lub
Google Play (Android) lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać
aplikację.

App Icon

iOS

Android

Będziesz
potrzebować
APP
„MusicManMultiroom”,
aby
skonfigurować ustawienia sieciowe głośnika i aby móc zalogować
się do Alexy. Aby uzyskać więcej możliwości konfiguracji Alexy,
skorzystaj z aplikacji „Amazon Alexa”.
1. Uruchom aplikację „MusicMan Multiroom”.
Uwaga: Wyszukiwanie MusicMana da wynik tylko wtedy, gdy BTX34 jest skonfigurowany z WiFi. Aby skonfigurować urządzenie,
naciśnij "Dodaj urządzenie".

1

iOS 2

iOS 3

Android 2
2. Naciśnij
smartfona.

"Ustawienia".

Android 3
Zostaną

4
otwarte

ustawienia

Wi-Fi

3. Wybierz WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX" z pokazanej listy WiFi w
swoim smartfonie. Kliknij na "MusicMan BT-X34_XXXX" Wi-Fi, aby
się z nim połączyć. Twój smartfon połączy się teraz z WiFi w
urządzeniu MusicMan BT-X34. BT-X34 informuje, że smartfon jest
podłączony do WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX".
4. Wróć do aplikacji MusicMan Multiroom, naciskając przycisk
powrotu (przycisk Home) na smartfonie. Wybierz domową sieć WiFi
z pokazanej listy. Wprowadź hasło WiFi (klucz sieciowy) pod
hasłem. Naciśnij "Kontynuuj".
Uwaga: Nie używaj głośnika w trakcie łączenia z WiFi.
5. Poczekaj na zakończenie konfiguracji Wi-Fi. Usłyszysz
potwierdzenie głosowe, gdy połączenie WiFi zostanie pomyślnie
nawiązane.
6. Teraz możesz zobaczyć siłę sygnału WiFi. Konfiguracja została
zakończona. Naciśnij "Dalej".

7. Po pomyślnym połączeniu WiFi wybierz nazwę urządzenia i kliknij
NEXT (DALEJ) w prawym górnym rogu. Następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami w rozdziale “Login to Amazon” (Logowanie do
Amazon).

5
Połączenie nie powiodło się:
połączenie z siecią WiFi 2,4GHz.

6

7
Sprawdź, czy naprawdę masz

Logowanie do Amazon
1. Naciśnij „Sign in with Amazon” (Zaloguje się z Amazon)”.
2. Wprowadź swoje konto i hasło Amazon, aby się zalogować; jeśli
nie masz jeszcze konta w Amazon, kliknij „Create a new Amazon
account” (Utwórz nowe konto Amazon) lub skorzystaj ze strony
alexa.amazon.com, aby zarejestrować nowe konto Amazon.
3. Wyświetli się teraz powierzchnia APP. Wybierz źródło napr.
z którego chcesz korzystać do odtwarzania muzyki.

1

2

3

Jak używać Alexy
Możesz teraz rozmawiać z Głośnikiem.
Powiedz „Alexa”, aby obudzić urządzenie.
Następnie, poproś na przykład o prognozę
pogody.
W celu konfiguracji dalszych ustawień
zaleca się pobranie i zainstalowanie
aplikacji Amazon Alexa. Tutaj możesz
ustawić właściwą godzinę i miejsce tak, aby
dane pogodowe były poprawne. Możesz
też przejrzeć dużą liczbę umiejętności,
które Alexa może wykorzystać .
Uwaga:
Musisz zawołać „Alexa” za
każdym razem, gdy chcesz z nią
porozmawiać.
Głośność na poziomie
około 70% (jest maks.) będzie najlepsza do
kontroli głosowej Alexy, w przeciwnym razie
możliwe, że sterowanie głosowe nie będzie
mogło zostać włączone.

Głośnik Multiroom WiFi i Bluetooth
Dodawanie większej liczby głośników do sieci i tworzenie
grupy.
Naciśnij ikonkę „ + ” na stronie w prawo po prawej stronie Listy
urządzeń. Wybierz jeden z poniższych trybów i wykonaj odpowiednie
czynności, aby dodać więcej głośników.
Multi mode (Tryb Multi)
Oznacz jeden z głośników
jako „master” i przeciągnij
inne głośniki, aby je do niego
dołączyć.
Cokolwiek
jest
odtwarzane
na
głośniku
„master”, zostanie zsynchronizowane
ze
wszystkimi
urządzeniemi w grupie.

Solo Mode (Tryb Solo)
Rozłącz głośniki i odtwarzaj
na nich różne utwory - będą
pracowały indywidualnie.

Korzystanie z opcji Multiroom w trybie BT i AUX-IN
Gdy kilka głośników (do 8) dołączą do tej samej sieci i grupy, opcja
Multiroom jest również dostępna w trybie BT/AUX. Muzyka
odtwarzana na głównym głośniku za pośrednictwem dowolnego
trybu BT/AUX zostanie zsynchronizowana z wszystkimi innymi
głośnikami w tej samej grupie.

Głośnik Multiroom WiFi i Bluetooth
Muzyka będzie nadal odtwarzana przez DLNA (Android) bez
routera.
Włącz głośnik. Sam głośnik może generować sygnał WiFi, który
może być używany jako AP (punkt dostępowy). W ustawieniach
WLAN urządzenia przenośnego wyszukaj sieć WiFi „MusicMan BTX34” i połącz się z nią. Otwórz dowolną aplikację muzyczną
z włączoną funkcją DLNA, odtwórz dowolny utwór, kliknij ikonkę
udostępniania DLNA, aby znaleźć urządzenia, wybierz MusicMan
BT-X34 i prześlij na niego muzykę.

Korzystanie z Bluetooth
Kliknij krótko przycisk-M, aby zmienić tryb głośnika na Bluetooth wskaźnik BT zacznie migać na niebiesko. Wyszukaj „MusicMan BTX34” na liście Bluetooth i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał
potwierdzający połączenie Bluetooth i kolor wskaźnika zmieni się na
ciągły niebieski.

Korzystanie z AUX-IN
Podłącz kabel 3,5mm do gniazdka AUX głośnika i włóż drugi koniec
do gniazdka AUX swojego urządzenia. Usłyszysz komunikat
„Auxiliary mode” (Tryb AUX), a wskaźnik zaświeci się na zielono.

Ostrzeżenia
Jeśli BT-X34 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 BT-X34 co 2 do 3 miesiące, jeśli nie jest
używany przez dłuższy okres).

BT-X34 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/1A. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o
większym napięciu!
Gdy BT-X34 działa w trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności
telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD,
DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku.
Jeśli BT-X34 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-X34, gdyż może to doprowadzić do
zwarcia czy nawet zniszczenia.
Nie rzucać ani nie potrząsać BT-X34, ponieważ może to
uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne.
Przechowywać BT-X34 w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani
bezpośrednie nasłonecznienie.
BT-X34 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed
wilgocią.
Trzymać BT-X34 poza zasięgiem małych dzieci.

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

