MusicMan® * Návod k obsluze

BigBass Bluetooth Sluchátka BT-X15
Sluchátka bezdrátová s integrovaným MP3 přehrávačem a FM rádio
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!
Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!
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 přez Bluetooth 4.1 (~10m) Podpora karty MicroSD až 32GB
Hands-free funkce přez Bluetooth
Integrovaný MP3 přehrávač &
vestavěné FM rádio Funkční kontrolka LED Bezdrátové telefonní hovory
prostřednictvím systému Bluetooth
V případě příchozího hovoru se
přehrávání hudby automaticky přeruší
Podporuje PC, MP3 a CD
přehrávačům a připojení prostřednictvím konektoru AUX–IN
Sluchátka
jsou skládací, pohodlně díky měkkým vycpávkám
Vyvážený čistý zvuk v
nízkých i vysokých tóninách

Nabíjení sluchátek
Před prvním použitím baterii pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu
mikro USB plně nabijte. Zapojte nabíjecí kabel mikro USB do nabíječky nebo
USB portu počítače a jeho druhý konec zapojte do nabíjecího portu USB (2)
sluchátek. Při nabíjení jasně svítí červená kontrolka ve stavu Vypnutý (OFF).
Po úplném nabití sluchátek červená kontrolka zhasne (Doporučujeme, aby
uživatelé sluchátka po dobu nabíjení vypnuli. V případě provozu v průběhu
nabíjení je k úplnému nabití potřeba více času.)

Technické údaje
Bluetooth

V4.1/ Profily: HFP, HSP, A2DP, AVRCP/ ~10m vzdálenost (otevřený prostor)
Bluetooth, Line/AUX-IN, Hands-free, FM rádio, MicroSD karta (podporuje
Funkce
zvukový formát MP3)
Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz
Reproduktory
SNR 95dB / Impedance 32Ω
Frekvenční pásmo 2,4GHz
Bluetooth
Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW
Zdroj napájení
Vestavěná dobíjecí 400mAh lithium-polymerová baterie 3,7V
Doba nabíjení
~3 hodiny (adaptér DC-5V / 500mA)
Doba přehrávání
~8 hodin (max. hlasitosti)
Pohotovostní režim
~2 týdny
Řídící jednotka / Audiokonektor
40 mm / 3,5 mm
Paměť
Podpora karty MicroSD až 32GB (pouze soubory MP3)
225 g / Ušní boltec Ø 7,5 x 9 cm / Sluchátka (Š) 18 x (V) 19 x
Hmotnost / Rozměry
(Šířka hlavového mostu) 3 cm
MusicMan® BigBass Bluetooth Sluchátka BT–X15, Micro USB
Obsah balení
nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Návod k obsluze

Popis přístroje

Line–IN / AUX–IN
Nabíjecí konektor Micro USB
SPÍNAČ ON/OFF: Posunutím tlačítka do pozice “ON” se sluchátka zapnou.
3
Rychle modře blikající kontrolka indikuje přechod sluchátek do režimu Bluetooth.
4 Zpět: krátkým stisknutím se vrátíte na poslední hudební stopu nebo stanici FM rádia.
5 Snížení hlasitosti: dlouhým stiskem snížíte nastavení hlasitosti sluchátek
Přehrávání/pozastavení / Hands-free: (a) V režimu Bluetooth můžete krátkým
stiskem tohoto tlačítka spustit či pozastavit přehrávání hudby nebo přijmout či
6 ukončit telefonní hovor. (b) Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do režimu FM
rádia. Po přechodu do režimu FM rádia lze krátkým stiskem tohoto tlačítka
automaticky vyhledávat stanice.
Vpřed: krátkým stisknutím se vrátíte na následující hudební stopu nebo stanici
7
FM rádia.
8 Slot pro paměťové karty MicroSD
9 Zvýšení hlasitosti: dlouhým stiskem zvýšíte nastavení hlasitosti sluchátek.
10 Mikrofon
1
2

1. Zapínání a vypínání (viz. tlačítko 3)
1.1. Zapnutí sluchátek: Po přepnutí funkčního přepínače z pozice OFF
doleva se sluchátek zapne.
1.2. Vypnutí sluchátek: Po přepnutí funkčního přepínače z pozice ON do
pozice OFF se sluchátek vypne.

2. Párování Bluetooth
Zapněte sluchátka, systém Bluetooth aktivuje automaticky a začne vyhledávat
dříve spárované přístroje. Pokud se mu žádné najít nepodaří, začne
vyhledávat nová zařízení Bluetooth. V takovém případě zapněte své zařízení
Bluetooth a začněte vyhledávat sluchátek s názvem „MusicMan BigBass“. V
případě nutnosti zadejte kód "0000"! Po úspěšném spárování je možné spustit
přehrávání hudby.
iOS / Android: Nastavení
Bluetooth
Power ON
vyberte BigBass
sluchátek.

3. Přehrávání hudby prostřednictvím systému Bluetooth
Po úspěšném spárování jednou klikněte na tlačítko
, čímž zahájíte
přehrávání hudby ze svého mobilu. Opětovným kliknutím přehrávání přerušíte.
3.1. Změna skladeb: Krátkým stiskem tlačítka
přejdete na skladbu
následující, krátkým stiskem tlačítka
na skladbu předcházející.
3.2. Nastavení hlasitosti: Stiskem a dlouhým podržením tlačítka + nastavení
hlasitosti zvýšíte, stiskem a dlouhým podržením tlačítka - nastavení hlasitosti
snížíte.

3.3. Poté, co jste změnili reżim, stiskněte tlačítko „Play“ pro návrat do režimu
Bluetooth znovu.

4. Telefonní hovory prostřednictvím systému Bluetooth
4.1. Příchozí telefonický hovor lze přepnout do sluchátek kliknutím na tlačítko
.
4.2. Telefonický hovor lze ukončit kliknutím na tlačítko
.

5. Režim paměťové karty
5.1. Do otvoru pro kartu MicroSD (až 32GB, formátované ve FAT32 v systému
Windows) vložte kartu MicroSD (8. Slot pro karty MicroSD). Hudbu na ní
uloženou můžete přehrávat v režimu MP3, který je indikován pomalu blikající
modrou kontrolkou. Jedním stiskem tlačítka
přehrávání hudby
pozastavíte, opětovným stiskem znovu obnovíte. *Pozor: Formátování bude
trvale odstranit všechna existujcí data na pamět’ové karté.
5.2. Pro přechod na předchozí skladbu krátce stiskněte tlačítko
přechod na následující skladbu krátce stiskněte tlačítko .

. Pro

5.3. Dlouhým stiskem tlačítka - snížíte nastavení hlasitosti. Dlouhým stiskem
tlačítka + zvýšíte nastavení hlasitosti.
Pro poslech hudby z karty MicroSD lze v jakémkoli režimu zasunout
svou MicroSD kartu do slot pro karty MicroSD! (Karta MicroSD mohou
být zaznamenány pouze s MP3 soubory, 128kb soubory.)

6. Režim FM rádia
6.1. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje není vložena žádná karta
mikro SD:
Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte na několik vteřin tlačítko
.
Dojde-li k nalezení stanice (frekvenční pásmo 87.5 – 108.0MHz), začne se
daná stanice přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte
statický šum. V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce
stiskněte tlačítko
. V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka
(ovládací tlačítka jsou nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí
přehrávání první nalezené stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ
kontrolka blikat pomalu.
6.2. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje je vložena karta MicroSD:
Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte dlouze tlačítko
. Dojde-li k
nalezení stanice (frekvenční pásmo 87.5 – 108.0MHz), začne se daná stanice
přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte statický šum.

V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce stiskněte tlačítko
. V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka jsou
nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí přehrávání první nalezené
stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ kontrolka blikat pomalu.
6.3. Nalezené stanice budou automaticky uloženy. Změna stanice: pro
přechod na předchozí stanici stiskněte tlačítko , pro přechod na následující
stanici stiskněte tlačítko .
6.4. Nastavení hlasitosti: stiskem podržením tlačítka + nastavení hlasitosti
zvýšíte, stiskem a podržením tlačítka - nastavení hlasitosti snížíte.
6.5. Potlačení šumu kanálů nalezených: Je třeba provést vyhledávání
kanálů stisknutím tlačítka “Play” po dobu několika sekund. Potom se MODRÁ
LED začne blikat.

7. Režim Line/ AUX–IN (1)
7.1. Pokud se nacházíte v režimu LINE–IN, můžete
poslouchat hudbu z jiných zvukových zdrojů (např.
počítače). Zasuňte kabel AUX–IN (3,5mm kabel) do
portu AUX–IN (jak je znázorněno na obrázku) a jeho
druhý konec do audio zdířky svého mobilního
telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3/MP4
atp. BLU LED bliká po připojení kabelu Line-IN
MODŘE!
7.2. Poté si budete moci plně užívat své oblíbené
hudby. Tlačítko na sluchátkách , tlačítko a tlačítko
jsou bez funkce. Chcete-li změnit přehrávanou
skladbu, učiňte tak prostřednictvím svého mobilního zařízení!
7.3. Pomocí tlačítka + a – klávesy můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

8. Změna režimu
Můžete přepínat do různých režimů, pokud stisknete tlačítko “Play” po dobu
několika sekund. Pořadí/prioity různých režimů je následující: (1) MicroSD
karta, (2) Line/AUX–IN, (3) Bluetooth [hand-free systém], (4) Radio.

9. Jak sluchátka skládat
První tlačit společně sluchátek. Pak oba náušníky složte opatrně směrem
dovnitř. Díky rozměrům složených sluchátek (Š) 18cm x (V) 13cm jsou
sluchátka snadno přenosná.

Upozornění
Pokud sluchátka neuvede po zapnutí do provozu, nebo se po zapnutí
vypne, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud je vybitá, nabijte ji a
opakujte pokus později. (V případě, že sluchátka nejsou delší dobu
používána, je doporučujeme jednou týdně dobít.) Pokud sluchátka pracují v
režimu LINE/AUX–IN, nezvyšujte (!) nastavení hlasitosti svého mobilního
telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD atp. na příliš vysokou
úroveň; zkreslení zvuku může dojít. V případě sonického třesku nebo
zkreslení zvuku snižte nastavení hlasitosti svého mobilního telefonu, počítače,
přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD či sluchátek. Zvuk se brzy srovná.
V případĕ, že sluchátka nepodaří spojit do svého mobilního zařízení, nebo
pokud to nedokáže přehrávat hudbu po přípojení musí uživatel ovĕřit, zda jste
správně zadán správný PIN kód, nebo pokud váš mobilní přístroj podporuje
profil A2DP.
Zařízení nabíjejte pouze prostřednictvím adaptéru DC
5V/500mA* (*není součástí balení) nebo USB slotu počítače a to pouze
pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu Micro USB. Nepokoušejte
se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní
obvodová deska nebo mechanika.
Zařízení uchovávejte v suchém a
větraném prostředí. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí a teplotou. Baterie
by rovněž neměla být vystavována vysoké teplotě či přímému slunečnímu
svitu.
Toto zařízení není voděodolné, proto jej chraňte před vlhkem.
Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
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. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu!
Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění:
Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý
hadřík). 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

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom
z dobře známých internetových portálů.

