MusicMan® * Instrukcja obsługi

BigBass Bluetooth Słuchawki BT–X15
Słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym odtwarzaczem MP3 i radiem FM
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

Cechy
Transfer muzyki przez Bluetooth 4.1 (~10m) Obsługuje kartę MicroSD do
32GB Funkcja głośnomówiący przez Bluetooth Wbudowany odtwarzacz
MP3 & radio FM
Wskaźnik LED pokazuje stan pracy
Telefonowanie za
pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth Podczas połączenia
przychodzącego, odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane
Obsługa PC, MP3, CD i AUX-IN Składane słuchawki nagłowne z miękkimi
wyłożeniami zapewniają wygodne dopasowanie Wyważony i czysty dźwięk
w niskich i wysokich zakresach

Ładowanie słuchawek
Przed pierwszym użyciem, w pełni naładuj baterię przy użyciu dołączonego
oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz kabel ładowania Micro
USB* do ładowarki lub portu USB komputera, a drugi koniec do portu
ładowania Miro USB (2) słuchawki. Czerwona dioda świeci jasno podczas
ładowania w stanie Wyłączanie (OFF). Gdy słuchawki są w pełni naładowane,
zgaśnie CZERWONA kontrolka (proponujemy użytkownikom wyłączenie
zestawu na czas ładowania. Całkowite naładowanie zabiera dłuższy okres
czasu, gdy zestaw pracuje podczas procesu ładowania.)

Specyfikacje techniczne
Bluetooth

V4.1 / Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m dystans (otwarta przestrzeń)
Bluetooth, Line/AUX-IN, bezobsługowy, radio FM, Karta MicroSD (obsługuje
Funkcje
format muzyczny MP3)
Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz
Głośniki
SNR 95dB / Impedancja 32Ω
Pasmo częstotliwości 2,4GHz
Bluetooth
Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
Zasilanie
Wbudowana doładowania akumulator 400mAh litowo polimerowy 3,7V
Czas ładowania
~3 godziny (zasilacz DC-5V / 500mA)
Czas odtwarzania
~8 godzin (maks. głośności)
Czas gotowości
~2 tygodnie
Zespół sterownika / Złącze Audio 40 mm / 3,5 mm
Pamięć
Obsługuje kartę MicroSD do 32GB (tylko pliki MP3)
225g / Muszla słuchawkowa Ø 7,5 x 9,0cm / Słuchawka (S) 18 x 19
Waga / Wymiary
(W) x (szerokość pałąku słuchawek) 3cm
BigBass Bluetooth Słuchawki BT–X15, Kabel AUX–IN, Kabel
Zawartość pakietu
ładowania Micro USB, Instrukcja obsługi

Opis produktu

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Line–IN / AUX–IN
Złącze Micro USB do ładowania
PRZEŁĄCZNIK ON/OFF: Przesunąć klawisz do pozycji "ON", aby włączyć
zasilanie, szybko mignie niebieska kontrolka LED, co oznacza, że słuchawka
przechodzi do trybu Bluetooth.
Powrót: krótko nacisnąć przycisk, aby wrócić do ostatniego utworu muzycznego
lub do stacji radiowych FM
Zmniejszanie poziomu głośności: nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć słuchawki.
Odtwarzanie / Pauza / Wolne ręce: (a) W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie
umożliwia odtwarzanie, wstrzymywanie muzyki, odbieranie i kończenie rozmów
telefonicznych. 9b) Dłuższe naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia przenieście do
trybu radiowego FM. Gdy słuchawki są w trybie radia FM, krótkie naciśnięcie
rozpoczyna przeszukiwanie stacji radiowych.
Naprzód: krótko nacisnąć, aby przejść do następnego utworu muzycznego lub do
kolejnej stacji radiowej FM.
Gniazdo karty MicroSD
Zwiększenie poziomu głośności: nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć głośność
słuchawek.
Mikrofon

1. Włączanie (ON) - wyłączanie (OFF) (patrz przycisk 3)
1.1. Włączanie (ON) słuchawek: Z chwilą przesunięcia przełącznika
funkcyjnego z położenia OFF w lewo, słuchawki włączą się.
1.2. Wyłączanie (OFF) słuchawek: Z chwilą przesunięcia przełącznika
funkcyjnego z położenia ON do położenia OFF, słuchawki wyłączą się.

2. Parowanie Bluetooth
Z chwilą włączenia słuchawek Bluetooth działa spontanicznie, wyszukując
ostatnio sparowanego zestawu Bluetooth. Jeśli słuchawki nie mogą się
połączyć, zaczynają się parować z innymi urządzeniami Bluetooth. W tym
przypadku, włączyć urządzenie Bluetooth, aby wyszukało słuchawki o nazwie
„MusicMan BigBass“. Ewentualny kod PIN to "0000"! Po powiązaniu
muzyka będzie przesyłana. iOS / Android: Ustawienia
Bluetooth
Power
ON
wybierz BigBass słuchawek.

3. Muzyka Bluetooth
Po pomyślnym sparowaniu kliknij raz przycisk
, aby odtwarzać muzykę z
urządzenia przenośnego. Kliknij ponownie, aby wstrzymać.
3.1. Zmiana utworu: Krótko naciśnij
przycisk, aby odtworzyć następny
utwór, naciśnij krótko
przycisk, aby odtworzyć poprzedni utwór.
3.2. Ustawianie głośności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk + w celu
zwiększenia głośności, naciśnij i przytrzymaj przycisk - w celu jej
zmniejszenia.

3.3. Po zmianie trybu, należy nacisnąć przycisk „Play“, aby powrócić do trybu
Bluetooth ponownie.

4. Połączenia telefoniczne Bluetooth
4.1. Aby odebrać połączenie przychodzące na słuchawki, naciśnij przycisk
.
4.2. Aby się rozłączyć, naciśnij raz przycisk
.

5. Tryb karty pamięci
5.1. Umieść kartę MicroSD (do 32GB, sformatowane w systemie plików
FAT32 w Windows) w gnieździe karty pamięci (8. Gniazdo karty MicroSD).
Wtedy zaczynie się odtwarzanie z niej muzyki w trybie MP3, a niebieska dioda
będzie powoli migać. Naciśnij raz
, aby wstrzymać muzykę, naciśnij
ponownie, aby wznowić odtwarzanie. *Uwaga: Formatowanie usunie trwale
wszystkie istniejące dane na karcie pamięci.
5.2. Naciśnij na krótko , aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij na krótko
, aby odtworzyć następny utwór.
5.3. Naciśnij dłużej -, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij na dłużej +, aby
zwiększyć głośność.
W każdym trybie można podłączyć kartę MicroSD do złącza karty
MicroSD, aby cieszyć się muzyką z karty MicroSD! (Karty MicroSD mogą
być rejestrowane tylko z plików MP3, plików 128kb.)

6. Tryb Radia FM
6,1. Gdy jesteś w trybie MP3, a karta MicroSD nie jest włożona:
Naciśnij przycisk
na kilka sekund, aby przejść do trybu radia FM. Jeśli
jest odbierany jakiś kanał (zakres częstotliwości 87,5 - 108,0 MHz), usłyszysz
go; jeśli nie jest odbierany żaden kanał, usłyszysz szum. W takim przypadku
trzeba wyszukać kanał. Naciśnij na krótko przycisk
. Podczas
poszukiwania NIEBIESKA dioda będzie szybko migać (klawisze funkcyjne nie
będą działać). Po zakończonym wyszukiwaniu, słuchawki rozpoczną
odtwarzanie dźwięku pierwszej odnalezionej stacji. Po odnalezieniu kanału
NIEBIESKA dioda zacznie powoli migać.
6.2. Gdy jesteś w trybie MP3, a karta MicroSD jest włożona:
Trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk
, aby przełączyć na tryb radia FM.
Jeśli jest odbierany jakiś kanał (zakres częstotliwości 87,5 - 108,0 MHz),
usłyszysz go; jeśli nie jest odbierany żaden kanał, usłyszysz szum. W takim
. Podczas
przypadku trzeba wyszukać kanał. Naciśnij na krótko przycisk
poszukiwania NIEBIESKA dioda będzie szybko migać (klawisze funkcyjne nie
będą działać).

Po zakończonym wyszukiwaniu, słuchawki rozpoczną odtwarzanie dźwięku
pierwszej odnalezionej stacji. Po odnalezieniu kanału NIEBIESKA dioda
zacznie powoli migać.
6.3. Wyszukane zostaje zostaną automatycznie zapisane. Zmiana stacji:
naciśnij przycisk , aby przejść do poprzedniej stacji, naciśnij przycisk
,
aby przejść do następnej stacji.
6.4. Regulacja głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk + w celu
zwiększenia poziomu głośności, naciśnij i przytrzymaj przycisk - w celu jego
zmniejszenia.
6.5. Tłumią hałas znalezionych kanałów: Należy przeprowadzić
skanowanie kanałów poprzez naciśnięcie przycisku “Play” przez kilka sekund.
Wówczas NIEBIESKA LED zacznie migać.

7. Tryb Line/ AUX–IN (1)
7.1. Gdy jesteś w trybie LINE-IN, możesz słuchać
audio z innego urządzenia(np. z komputera). Włóż
kabel AUX–IN (przewód 3,5mm) w gniazdko
AUX–IN (jak pokazano na rysunku), a drugi koniec
kabla wsuń w slot audio telefonu komórkowego,
notebooka, tabletu PC, odtwarzacza MP3/MP4 itp.
NIEBIESKI LED miga na niebiesko, gdy tryb
Line-IN jest połączony!
7.2. Teraz możesz już słuchać swojej muzyki.
Przyciski
znajdujące
się
na
zestawie
słuchawkowym:
i
nie działają. Aby zmienić
słuchany utwór, należy użyć przycisku na
urządzeniu przenośnym!
7.3. Za pomocą przycisku + i – kluczem można zwiększać lub zmniejszać
głośność.

8. Zmiana trybu
Możesz przełączyć się na różnych trybach po naciśnięciu przycisku “Play”
przez kilka sekund. Kolejność/priorytet różnych trybów jest następująca:
(1) Karty MicroSD, (2) Line/AUX–IN, (3) Bluetooth [ręcznie darmowy system],
(4) Radio.

9. Sposób składania słuchawek
Najpierw wcisnąć razem słuchawek. Następnie złożyć obie muszle
słuchawkowe ostrożnie do środka. Teraz można łatwo transportować
słuchawki, które przyjmują następujący rozmiar (S) 18cm x (W) 13cm.

Ostrzeżenia
Jeśli słuchawki nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono wyłącza
się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy jego akumulator
jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i
spróbować włączyć ponownie. (Proponujemy ładowanie słuchawki raz w
tygodniu, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu).
Jeśli
słuchawki pracuje w trybie LINE/AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu
komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maks:
mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W przypadku zniekształcenia
dźwięku, należy zmniejszyć głośność telefonu komórkowego, komputera,
odtwarzacza MP3/MP4 Player, CD, DVD lub słuchawek. Dźwięk powróci do
normalnego stanu.
Jeśli słuchawki nie odwołuje się do urządzenia
mobilnego lub jeśli nie do odtwarzania muzyki po podłączeniu, sprawdź, czy
podałeś prawidłowy kod PIN jeśli urządzenia mobilne obsługuje protokół
A2DP.
Urządzenie ładować tylko zasilaczem DC 5V/500mA* (*poza
zestawem) lub przez port USB komputera PC za pomocą załączonego do
zestawu oryginalnego kabla ładowania Micro USB.
Nie próbuj rozmontowywać urządzenia, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia lub nawet
uszkodzenia.
Nie rzucać ani nie potrząsać urządzeniem, ponieważ może
to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać
wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno
narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie. To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego trzymaj go z dala od wilgoci. Trzymaj
urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania
utworzono z surowców wtórnych i można 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

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na
jednego z znanych portali internetowych.

