MusicMan® * Instrukcja obsługi

Neckband Speaker BT-X50
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! UWAGA: 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

• Głośnik Neckband zapewnia doskonały dźwięk przestrzenny
• Transfer plików muzycznnych i bezdotykowa obsługa dzięki
Bluetooth V5.0
• Słuchaj muzyki jednocześnie słysząc otaczający cię świat
• Możliwość podłączenia dowolnego źródła dźwięki za pomocą
kabla AUX
• Wbudowany mikrofon umożliwiający rozmowy telefoniczne
• Idealny podczas uprawiania sportu, oddawania się grom i
podczas innych czynności
• Elastyczna, silikonowa obudowa gwarantująca komfort

Specyfikacje techniczne
Wersja Bluetooth

Wersja 5.0

Głośniki

2*3W (6W RMS) Zakres częstotliwości
20Hz~20kHz
Dystans transmisji ~10m (otwarta przestrzeń)
Pasmo częstotliwości 2.4GHz
Moc promieniowania transmisji maks. 2,5mW
Polimerowy akumulator litowy 500mAh 3,7V /
ładowanie przez gniazdo Micro USB

Bluetooth
Zasilanie
Tryby robocze

Bluetooth, AUX-In, karta SD

Czas ładowania

~3 godziny (DC 5V/1A)

Czas odtwarzania / ozmowy ~4 godziny (maks. VOL) / ~4,5
godziny
Czas czuwania

~27 godzin (łączność BT, bez
odtwarzania muzyki)

SNR / THD / Impedancja

90dB / 0,1% / 4Ω

Temperatura robocza

–10°C do +50°C

Temperatura składowania

–10°C do +50°C

Klasa ochronności

IPX5 (zabezpieczenie przed
rozpryskami wody)

Materiał

PC / ABS / Silikon

Masa / Wymiary

256g / (D) 246 x (Sz) 208 (W) 41cm

Zawartość opakowania

MusicMan® BT-X50, kabel Micro
USB, kabel audio (3,5mm), instrukcja
obsługi

Opis produktu
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6. Kontrolka robocza LED
Przycisk włączania/wyłączania

2. Gniazdo karty Micro-SD 7. asilania
3. Gniazdo AUX
4. Gniazdo Micro-USB
Kontrolka ładowania
5. LED

Następna ścieżka / zwiększenie

8. głośności
9. Odtwarzanie / pauza / tryb
Poprzednia ścieżka /
10. zmniejszenie
głośności

Funkcje przycisków
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 7
przez dwie sekundy
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 7
Wyłączenie zasilania
przez dwie sekundy
Odtwarzanie/Pauza
na krótko naciśnij przycisk 9
Zmiana trybu roboczego naciśnij i przytrzymaj przycisk9
Następna ścieżka
na krótko naciśnij przycisk 8
Poprzednia ścieżka
na krótko naciśnij przycisk 10
Zwiększenie głośności
naciśnij i przytrzymaj przycisk8
Zmniejszenie głośności naciśnij i przytrzymaj przycisk10
Włączenie zasilania

Rozpoczęcie użytkowania urządzenia
Głośnik należy podłączyć do ładowarki USB Kablem Micro-USB
(brak w zestawie).
Z kolei przycisk zasilania (7) należy wcisnąć na około 2 sekundy do
chwili, gdy słyszalny będzie sygnał dźwiękowy informujący o
włączeniu urządzenia. Kontrolka robocza LED włączy się niebieskim
światłem. Na tym etapie urządzenie gotowe jest do parowania. Na
swoim urządzeniu Bluetooth należy otworzyć ustawienia Bluetooth,
po czym z listy urządzeń wybrać „MusicMan BT-X50“. Z głośnika
można również korzystać używając gniazda Aux-In lub karty SD. Za
pomocą przycisku trybu roboczego (9) można zmienić tryb z
Bluetooth na AUX lub kartę SD.

Sposób ładowania akumulatora Neckband-Speaker BTX50
BT-X50 wyposażony jest w wewnętrzny akumulator, który przed
pierwszym uruchomieniem urządzenia należy w pełni naładować.
Pierwszorazowe, pełne naładowanie akumulatora trwa około 3
godziny.
Głośnik można ładować korzystając z powszechnie stosowanej
ładowarki USB* (5V/1A) (*brak w zestawie). Podczas ładowania
kontrolka ładowania LED świecić będzie CZERWONYM światłem.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora głośnika kontrolka
ładowania LED zgaśnie.
W pełni naładowany akumulator głośnika ma wystarczająco dużo
energii, by zasilać urządzenie przez 4 godziny odtwarzania muzyki
lub 27 godzin czuwania. Stan naładowania akumulatora widoczny
jest na ekranie telefonu połączonego z urządzeniem przez Bluetooth.

Tryb roboczy
Tryb Bluetooth
Parowanie to proces nawiązywania połączenia pomiędzy BT-X50 a
urządzeniami Bluetooth. Jeśli w ciągu 10 minut nie dokona się
parowania, głośnik anuluje tryb parowania i się wyłączy.
Przed rozpoczęciem parowania głośnik należy włączyć.
Uwaga: W telefonie należy uruchomić funkcję Bluetooth, a
następnie uruchomić w nim wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
Sposób wyszukiwania opisano w instrukcji obsługi telefonu.
Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać głośnik „MusicMan BTX50“. Gdy pojawi się żądanie podania kodu PIN, należy wpisać
"0000", co umożliwi sparowanie głośnika z telefonem.
Potwierdzeniem pomyślnego sparowania będzie sygnał dźwiękowy.
Automatycznie przywrócenie połączenia
Jeśli BT-X50 zostanie wyłączony, po ponownym włączeniu
automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio
połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.
Tryb karty SD
Po włączeniu urządzenia, do właściwego gniazda należy włożyć
kartę Micro-SD (Maks. 32GB). Głośnik automatycznie odtworzy
utwory zapisane na karcie SD. Naciskając i przytrzymując przycisk
trybu roboczego (9) można zmienić tryb roboczy.
Tryb AUX
Kabel AUX należy włożyć do właściwego gniazda urządzenia
źródłowego. Zmiany trybu roboczego można również dokonać
naciskając przycisk trybu (9) po włączeniu urządzenia. W trybie
AUX działa jedynie przycisk odtwarzania/pauzy. Chcąc zmienić
ścieżkę należy skorzystać z urządzenia źródłowego.

Sposób korzystania z funkcji urządzenia
Połączenie telefoniczne: chcąc porozmawiać przez telefon z
wykorzystaniem urządzenia, gdy jest połączone z telefonem, należy
z niego korzystać w normalny sposób. Dźwięk będzie
automatycznie przekazywany do głośnika.
Odbiór połączenia przychodzącego: chcąc odebrać połączenie
przychodzące należy nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy (9) na
głośniku, lub użyć przycisku na telefonie.
Zakończenie połączenia: po zakończeniu rozmowy należy
nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy (9) na głośniku, lub użyć
przycisku na telefonie.
Odtwarzanie/Wstrzymanie odtwarzania muzyki: chcąc rozpocząć
lub wstrzymać odtwarzanie muzyki należy krótkotrwale nacisnąć
przycisk odtwarzania/pauzy (9). Głośnik nie może samodzielnie
odtwarzać muzyki. Chcąc słuchać muzyki przez głośnik należy
włączyć odtwarzanie na swoim urządzeniu Bluetooth (np.
smartfonie).

Rozwiązywanie problemów
W razie problemów z połączeniem głośnika ze swoim telefonem
należy podjąć następujące działania:
●Sprawdzić, czy głośnik jest naładowany i włączony.
●Sprawdzić, czy w telefonie komórkowym funkcja Bluetooth jest
włączona.
●Sprawdzić, czy głośnik znajduje się w promieniu 10m od telefonu,
a między nimi nie ma żadnych przeszkód, jak ściany lub inne
urządzenia elektroniczne.
●BT-X50 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może
wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterki
zasilania BT-X50. (Sugerujemy, by BT-X50 w pełni naładować raz
na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystają Państwo z niego przez dłuższy
czas).
●Z głośnika BT-X50 słychać szumy: przyczyną może być słaby
sygnał Bluetooth. Rozwiązaniem problemu jest zbliżenie głośnika
do urządzenia Bluetooth na odległość nie większą, niż ~10m.

Ostrzeżenia
●BT-X50 należy ładować tylko poprzez gniazdo Micro USB DC 5V,
korzystając z dołączonego do zestawu kabla Micro USB. Można
również korzystać z ładowarki USB, lecz WYŁĄCZNIE (!) takiej,
której napięcie nie przekracza DC 5V/1A. BT-X50 nie wolno (!)
ładować prądem o wyższych wartościach!
●W przypadku niepowodzenia nawiązania połączenia BT-X50 z
urządzeniem przenośnym, lub jeżeli po podłączeniu nie można
odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne
obsługuje protokół A2DP.
●Nie wolno podejmować prób demontowania BT-X50, gdyż może to
skutkować zwarciem lub uszkodzeniem urządzenia.
●Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X50, gdyż może to skutkować
uszkodzeniem wewnętrznych obwodów lub elementów
mechanicznych.
●BT-X50 należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.
Urządzenia nie należy narażać na działanie wilgoci i wysokiej
temperatury. Akumulatora również nie należy narażać na działanie
nadmiernej temperatury ani bezpośredniego nasłonecznienia.
●Urządzenie BT-X50 nie jest wodoodporne, dlatego należy je
chronić przed wilgocią.
●BT-X50 należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
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

