MINI MusicMan® * Gebruikersaanwijzing
U treft de Verklaring van Conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link:
www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste
keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing alsjeblieft.
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
Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het
eerste ingebruikname. OPMERKING: Zet het volume niet te hoog – u kunt hier
gehoorbeschadiging door oplopen! OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere
2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Draagbare Mini luidspreker voor MP3,iPhone,iPad,iPod, mobiele telefoons, PC/notebook
USB & MicroSD tot 32GB & AUX/Line-IN
Raster bescherning voor de luidsprekerconus
Duurzame aluminium behuizing in 5 metallic kleuren

Knoppen functies
Knop
VOL –
VOL +

Functie
Afspelen / Pauzeren
Verlaag volume
Verhoog volume
Eén titel terug /
Vorige muziek
Een titel voor /
Volgende muziek

1x kort drukken op
= Apparaat speelt muziek af; In de afspeelmodus: 1x kort
indrukken
= Apparaat schakelt over naar de pauzemodus; nogmaals een korte druk
op
= het afspelen gaat verder; Stop het apparaat door het uit te zetten, Trek de
MicroSD-kaart of USB-stick eruit..

De batterij opladen:
Sluit de mini-USB-kabel* (*meegeleverd) aan op de mini USB-sleuf (Line-IN 5V) op de
luidspreker. Sluit vervolgens de USB-poort aan op de USB-sleuf op de pc of op een andere
USB-poort van een oplader. Vervolgens licht de LED RODE op. Wanneer de luidspreker
volledig is opgeladen, gaat de LED uit. (Aanbeveling: Schakel de luidspreker uit tijdens het
opladen.) Als de luidspreker langer aan het opladen is, duurt het langer om volledig op te
laden.) Gelieve de batterij altijd volledig op te laden.

Omgaan met microSD-kaart en USB-stick
Schakel de luidspreker in en plaats een MicroSD-geheugenkaart of USB-stick (maximaal
32 GB, geformatteerd met Windows FAT32 en op gekopieerde MP3-tracks) in de
MicroSD-kaartsleuf of USB-poort van de luidspreker. De luidspreker begint automatisch
met het afspelen van de muziek.

Speel MP3-muziekbestanden af
Met de MP3-decoderingsfunctie kan een MicroSD-kaart of een USB-stick (geformatteerd
Fat32) rechtstreeks worden aangesloten voor het afspelen van muziek.
Schuif de MicroSD-kaart naar boven en de gouden contactpunten naar beneden in de
MicroSD-kaartsleuf.
. Na het rechtstreeks aansluiten van de MicroSD-kaart of USB-stick, wordt de muziek
afgespeeld op het laatst ingestelde volume. Druk op VOL + om het volume te verhogen,
druk op VOL– om het volume te verlagen.
Line-IN-modus is de standaardmodus. Na het aansluiten van een MicroSD-kaart of een
USB-stick, wordt het afspelen van muziek automatisch naar de betreffende modus
geschakeld.

Omgaan met LINE-IN (5V)
Schakel de luidspreker in. Sluit een uiteinde van de 3,5 mm-kabel aan op de LINE-IN-sleuf
van de luidspreker en sluit het andere uiteinde aan op de audiosleuf van uw mobiele
telefoon, notebook, tablet-pc, MP3 / MP4-speler, enz. Dan kunt u genieten van uw muziek.
Is de sleutel

/

. Nadat de luidspreker is ingedrukt, schakelt de luidspreker naar "Stille

modus" en blijft het aangesloten apparaat spelen. Toetsen

Opmerking: USB/MicroSD/Line-IN

en

hebben geen functie!

het laatst gebruikte heeft voorrang.

(Als de Line-IN niet rechtstreeks door het apparaat wordt herkend, moet deze met de
knop worden ingedrukt
Aansluiting voor de koptelefoon: u kunt naar uw muziek luisteren via USB-stick of
MicroSD-kaart, via de luidsprekers van de MusicMan of met een hoofdtelefoon. Sluit uw
koptelefoon aan op de hoofdtelefooningang van de MusicMan.

Foutbeschrijving
Apparaat kan niet worden ingeschakeld: Controleer de capaciteit van de batterij. Sluit de
USB-kabel of oplader aan en schakel het apparaat opnieuw in. Controleer of de batterij
correct is opgeladen met een rood indicatielampje.
Apparaat speelt niet: Controleer of de USB-stick of de MicroSD-kaart Fat32 is
geformatteerd en of de muziekstukken MP3-indeling hebben.

Technische specificaties
Geheugen
Verbindingen

MicroSD-kaart en USB-stick (tot 32GB)
USB-aansluiting (tot 32GB) en aansluiting voor een 3,5mm-jackkabel
Ingebouwde oplaadbare 600mAh lithium-ionbatterij 3,7V
Stroom
Oplaadtijd batterij ~3–4 uur
levering
Afspeeltijd met MicroSD-kaart ~8–9 uur (gemiddeld volume)
Afspeeltijd met USB ~4–5 uur bij (gemiddeld volume)
PC-USB, netspanningsadapter* (DC-5V, *niet inbegrepen)
Line-IN / 5V
USB-voeding, audio-ingang
1x 1,77” (buitenste Ø 45mm) 4 ohm magnetische weerstand
Vermogen 3W
Spreker
Signaal-ruisverhouding: ≥80dB
Uitgang: RMS 3W THD = 10%
Frequentiebereik: 150 – 18000Hz (± 3 dB)
AAN / UIT
ON-knop: stel in op ON, het apparaat is klaar voor gebruik
schakelaar
UIT-knop: ingesteld op UIT, het apparaat is uitgeschakeld
Gewicht / Afmetingen 117 g / (L) 5 x (B) 5 x (H) 5cm
Mini MusicMan® Soundstation, USB/Audio/3,5mm jack kabel,
Inhoud verpakking
Draagriem, Gebruikersaanwijzing

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

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen 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 schoonmaakmiddelen.
Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Duitsland

