MusicMan® * Gebruiksaanwijzing

BigBass Bluetooth Koptelefoon BT–X15
Draatloze Koptelefoon met geïntegreerde MP3-speler en FM-radio
Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product,
waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de
voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te
raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat
u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor
het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3
maanden op als deze niet gebruikt wordt! Schakel UIT in de buurt van Bluetooth
apparaten om signaalstoring te voorkomen! Zet het volume niet te hoog – u kunt hier
gehoorbeschadiging door oplopen!
Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een
Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).
Gratis E-mail: support@technaxx.de
Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe
hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de
garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht
heeft.
Garantie 2 jaar

Bijzonderheden
Overdracht van muziek via Bluetooth 4.1 (~10m)
Ondersteunt
MicroSD-kaarten tot 32GB Handsfree-functie via Bluetooth Geïntegreerde
MP3-speler & FM-radio LED controlelampje toont de huidige status Maak
draadloze telefoonoproepen via Bluetooth Ingebouwde FM-radio Muziek
wordt bij een inkomende oproep automatisch onderbroken Ondersteunt PC,
MP3, CD & AUX–IN Vouwbare koptelefoon met zachte kussentjes voor een
comfortabele pasvorm Uitgebalanceerd helder geluid in zowel laag als hoog
geluidsbereik

Koptelefoon opladen
Laad voor ingebruikname de batterij volledig op met de meegeleverde Micro
USB-laadkabel. Verbind het ene uiteinde van de Micro USB-laadkabel met
een lader of USB-poort van een computer en het andere uiteinde met de
Micro USB poort (2) van de koptelefoon. Het RODE lampje brandt fel tijdens
het opladen in de Uit-status (OFF). Het RODE lampje dooft zodra de
koptelefoon volledig is opgeladen (We bevelen aan om de koptelefoon tijdens
het opladen uit te schakelen. Het duurt langer om de batterij op te laden
wanneer de koptelefoon tijdens het opladen is ingeschakeld.)

Technische specificaties
V4.1 / Profielen: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m zendbereik (open
ruimte)
Bluetooth, Line/AUX-IN, Handsfree, FM-radio, MicroSD-kaart (ondersteunt
Functies
MP3 muziekformaat)
Frequentiebereik 20Hz~20kHz
Luidsprekers
SNR 95dB / Impedantie 32Ω
Frequentieband 2,4GHz
Bluetooth
Stralingsvermogen max. 2,5mW
Stroomvoorziening Geïntegreerde oplaadbare 400mAh lithium polymeer batterij 3,7V
Oplaadtijd
~3 uur (DC-5V / 500mA adapter)
Afspeeltijd
~8 uur (max. volume)
Stand-bytijd
~2 weken
Stuureenheid / Audio-aansluiting
40 mm / 3,5 mm
Geheugen
Ondersteunt Micro-SD-kaarten tot 32GB (alleen MP3-bestanden)
225g / Oorschelp Ø 7,5 x 9,0cm / Koptelefoon (B) 18 x (H) 19 x
Gewicht / Afmetingen
(Breedte koptelefoon boog) 3 cm
MusicMan® BigBass Bluetooth Koptelefoon BT–X15, Micro USB
Inhoud verpakking
oplaadkabel, AUX–IN kabel, Gebruiksaanwijzing
Bluetooth
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Line–IN / AUX–IN
Micro USB-laadaansluiting
ON/OFF schakelaar: Schuif de schakelaar naar “ON” om in te schakelen. De
koptelefoon bevindt zich in de Bluetooth-modus eenmaal het blauwe
LED-controlelampje snel knippert.
Vorige: Druk kort om naar de vorige track of FM-radiozender te gaan.
Volume verlagen: Druk lang om het volume van de koptelefoon te verlagen
Afspelen/Pauze/Handsfree: (a) In de Bluetoothmodus, druk kort om muziek af te
spelen of te onderbreken, of om telefoonoproepen te beantwoorden of te
beëindigen. (b) Druk lang om naar de FM-radiomodus te gaan. Eenmaal in de
FM-radiomodus, druk kort om handmatig naar radiozenders te zoeken.
Volgende: Druk kort om naar de volgende track of FM-radiozenders te gaan.
MicroSD kaartsleuf
Volume verhogen: Druk lang om het volume van de koptelefoon te verhogen.
Microfoon

1. In- / Uitschakelen (zie toets 3)
1.1. De koptelefoon inschakelen: Schuif de schakelaar van OFF naar links
om de koptelefoon in te schakelen.
1.2. De koptelefoon uitschakelen: Schuif de schakelaar van ON naar OFF
om de koptelefoon uit te schakelen.

2. Bluetoothkoppeling
Schakel de koptelefoon in. Bluetooth wordt automatisch geactiveerd en de
koptelefoon zoekt naar de laatst gekoppelde Bluetooth-instelling. Als de
koptelefoon geen verbinding kan maken, start de koppeling met andere
Bluetooth-apparaten. In dit geval, schakel uw Bluetooth-apparaat in om de
koptelefoon met de naam „MusicMan BigBass“ te zoeken. Indien nodig,
voer de PIN-code “0000” in. De muziek wordt na een succesvolle koppeling
afgespeeld.
iOS / Android: Instellingen
Bluetooth
Power ON
selecteert BigBass
koptelefoon.

3. Bluetooth muziek
Druk na een succesvolle verbinding eenmaal op de
toets om de muziek
vanaf uw mobiele telefoon af te spelen. Druk nogmaals om de muziek te
onderbreken.
3.1. Ander liedje selecteren: Druk kort op de
toets voor het volgend liedje,
druk kort op de
toets voor het vorig liedje.
3.2. Volume regelen: Druk lang op de + toets om het volume te verhogen en
druk lang op de - toets om het volume te verlagen.

3.3. Nadat u de modus veranderd, druk op de „Play“ knop om terug te keren
naar de Bluetooth-modus.

4. Bluetooth telefoongesprekken
4.1. Bij een inkomende oproep, druk op de
toets om de oproep via uw
koptelefoon te beantwoorden.
4.2. Druk eenmaal op de
toets om de oproep te weigeren.

5. Geheugenkaartmodus
5.1. Breng een Micro-SD kaart (tot 32GB, geformatteerd in FAT32 onder
Windows) in de Micro-SD kaartsleuf (8. MicroSD kaartsleuf). U kunt
vervolgens de muziek in de MP3 modus starten en het BLAUWE LED knippert.
Druk eenmaal op
om de muziek te onderbreken en druk nogmaals om
het afspelen van de muziek te hervatten. *Let op: Het formatteren
permanent alle bestande gegevens te wissen op de geheugenkaart.
5.2. Druk kort op
volgend liedje.

en u hoort het vorig liedje. Druk kort op

en u hoort het

5.3. Druk lang op - om het volume te verlagen. Druk lang op + om het volume
te verhogen.
In elke modus, breng de MicroSD kaart in de MicroSD kaartsleuf om van
de muziek op de MicroSD kaart te genieten. (De MicroSD kaart kan alleen
worden opgenomen met MP3-bestanden, 128kb-bestanden.)

6. FM-radiomodus
6.1. Het apparaat bevindt zich in de MP3-modus en er is GEEN MicroSD
kaart ingebracht: Druk enkele seconden op
om naar de FM-radiomodus
te gaan. Als er een zender wordt ontvangen (frequentiebereik 87,5 –
108,0MHz) hoort u deze; als er geen zender wordt ontvangen dan hoort u ruis.
In dat geval dient u naar een zender te zoeken. Druk kort op de
toets.
Tijdens het zoeken knippert het BLAUWE lampje snel (de functietoetsen
werken niet). Na het zoeken wordt via de koptelefoon de eerst gevonden
zender afgespeeld. Als er een zender gevonden wordt, dan knippert het
BLAUWE lampje langzaam.
6.2. Het apparaat bevindt zich in de MP3-modus en er is MicroSD kaart
ingebracht:
Druk lang op de
toets om de FM-radiomodus te openen. Als er een
zender wordt ontvangen (frequentiebereik 87,5 – 108,0MHz) hoort u deze; als
er geen zender wordt ontvangen dan hoort u ruis.

In dat geval dient u naar een zender te zoeken. Druk kort op de
toets.
Tijdens het zoeken knippert het BLAUWE LED snel (de functietoetsen werken
niet). Na het zoeken wordt via de koptelefoon de eerst gevonden zender
afgespeeld. Als er een zender gevonden wordt, dan knippert het BLAUWE
LED langzaam.
6.3. Gescande zenders worden automatisch opgeslagen. Andere zender
selecteren: druk op de
toets om de vorige zender op te roepen, druk op de
toets om de volgende zender op te roepen.
6.4. Volume regelen: druk lang op de + toets om het volume te verhogen,
druk lang op de - toets om het volume te verlagen.
6.5. Onderdruk het geluid van de kanalen gevonden: Je moet een kanaal
scan uit te voeren door op de knop “Play” voor een paar seconden. Dan begint
de BLAUWE LED te knipperen.

7. Line/ AUX–IN Mode (1)
7.1. Als u zich in de LINE-IN modus bevindt, kunt u
het geluid van een ander apparaat (bijv. een
computer) door de koptelefoon horen. Steek één
uiteinde van de AUX-IN kabel (3,5mm kabel) in de
AUX-IN aansluiting (zoals afgebeeld) en het ander
uiteinde in de audio-aansluiting van een mobiele
telefoon, notebook, tablet-PC, MP3/MP4-speler, etc.
De BLAUWEE LED knippert wanneer de LINE
IN-modus actief is!
7.2. U kunt vervolgens van de muziek genieten. De
en
toets werken in deze modus niet. Om een ander
liedje te selecteren, gebruik de toetsen op uw mobiele
telefoon!
7.3. Met de + en – toets is het wel mogelijk om het volume te verhogen of te
verlagen.

8. Verander modus
U kunt overschakelen naar verschillende modi als u op de “Play” knop voor
een paar seconden. De volgorde/priorteit van de verschillende modi is de
volgende: (1) MicroSD-kaart, (2) Line/AUX–IN, (3) Bluetooth [handsfree
systeem], (4) Radio.

9. De koptelefoon opvouwen
Duw eerst samen de hoofdtelefoon. Dan vouw beide schelpen van de
koptelefoon voorzichtig naar binnen. Nu hebt u een koptelefoon van (B) 18cm
x (H) 13cm die u makkelijk kunt meenemen.

Waarschuwingen
Als het koptelefoon niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling,
controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad deze
volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om het koptelefoon
eenmaal per week op te laden als u het gedurende een lange periode niet
gebruikt). Als het koptelefoon zich in de LINE/AUX-IN modus bevindt, stel
het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet
(!) gedurende een lange periode op maximum in; een vervorming van het
geluid kan optreden. In dit geval, verlaag het volume van uw mobiele telefoon,
PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. of de koptelefoon. Het geluid klinkt na
een korte periode opnieuw normaal. Als het koptelefoon niet in slaagt om te
linken naar uw mobiele apparaat of als het niet lukt om muziek af te spelen na
aansluiting, moet de gebruiker controleren of de juiste PIN-code werd
ingevoerd of als uw mobielen apparaat A2DP ondersteunt.
Laad het
apparaat alleen op met een DC 5V/500mA adapter* (*niet meegeleverd) of in
de USB-sleuf van de PC met de meegeleverde Micro USB-laadkabel.
Probeer niet om het apparaat uit elkaar te halen, dit kan leiden tot
kortsluiting of zelfs schade.
Het apparaat niet laten vallen of door elkaar
schudden, de interne printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade
oplopen. Berg het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte op.
Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Stel de batterijen tevens niet
bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht.
Dit apparaat is niet
waterdicht, houd het aldus uit de buurt van vocht. Houd het apparaat uit de
buurt van kleine kinderen.
Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkings- materialen
zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude
apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm
het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met
een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende
materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve
schoonmaak- middelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig
af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen en meningen over een
van de bekende internetportals.

