MusicMan ® * Instrukcja obsługi

SoundBlaster BT-X55
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.
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
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do
13:00 oraz 14:00 do 17:00.
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!
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.
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Głośnik Bluetooth V4.2 o mocy 2x 35W
Funkcja TWS - może być używana jako system stereo
(wymagane dwa SoundBlastery)
Odporny na zachlapanie SoundBlaster zgodny z IPX5
Po bokach membrana pasywna dla wytwarzania niskich dźwięków
Zintegrowane radio FM
Wbudowany akumulator
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
Zoptymalizowany Asystent Google i sterowanie głosowe Siri
Mikrofon obsługiwany bez użycia rąk ułatwiający odbieranie połączeń
Funkcja line-in
Obsługa USB

Specyfikacje techniczne
Wersja Bluetooth

Bluetooth

Funkcje
Obsługa USB
Głośnik
Wejście audio
Zasilanie
Czas ładowania
Czas grania
Temperatura pracy
Klasa ochronności
Materiał
Ciężar/Wymiary
Zawartość pakietu

V4.2
Odległość transmisji ~ 10m (otwarta
przestrzeń)
Pasmo częstotliwości 2,4GHz
Promieniowana moc transmisji maks.
2,5mW
Bluetooth, AUX – IN, USB, FM
Maks. 32GB
2x 35W stereo / 3 cale / SNR ≦65dB /
impedancja 4Ω / częstotliwość 80Hz–
12kHz
3,5mm
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
7,4V 3600mAh
4,5 godziny (zasilacz 5V/2A)
4,5 godziny (przy 50% głośności)
2 godziny (przy 100% głośności)
0°C - 40°C
IP X5 (zabezpieczenie przed rozpryskami
wody)
Tworzywo ABS + tkanina
2,53kg / (D) 36,6 x (SZ) 14,3 x (W) 18,8cm
MusicMan SoundBlaster BT-X55, kabel
ładowania micro USB, kabel AUX-IN,
instrukcja obsługi
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
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1

Wskaźnik poziomu
akumulatora
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Przycisk trybu

2

Wstecz/Zmniejszanie
głośności

6

Przycisk parowania TWS

3

Dalej/Zwiększanie głośności

7

Wyłącznik

4

Odtwarzaj/Pauza

8

Port USB, gniazdo ładowania,
port AUX-IN

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni BT-X55 SoundBlaster
za pomocą dołączonego kabla micro USB. Podłącz kabel
ładujący do gniazda micro USB głośnika, a drugi koniec do
gniazda USB ładowarki* (5V/2A, *brak w zestawie).
Wskaźnik LED będzie się dynamicznie świecił. Po całkowitym
naładowaniu zmienia się w światło stałe. (Zalecamy wyłączenie
głośnika podczas ładowania, w przeciwnym razie zajmie to
więcej czasu). Pełne naładowanie następuje po 4 do 6 godzinach.
Ostrzeżenie: Urządzenie nie posiada funkcji power banku.
Zabrania się ładowania innych urządzeń za pośrednictwem tego
urządzenia lub podłączania innych urządzeń za pomocą kabla
USB, a następnie pendrive'a. Może to spowodować
nieodwracalne uszkodzenie.

Pierwsze użycie
Włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania (7). Rozlega się
dźwięk powitalny. Aby wyłączyć SoundBlaster, naciśnij ponownie
przycisk zasilania. Rozlega się dźwięk pożegnania.

Tryby
Bluetooth
Po włączeniu SoundBlaster automatycznie przechodzi w stan
parowania (migający przycisk zasilania). Aby sparować
SoundBlaster ze smartfonem, tabletem lub komputerem,
uruchom wyszukiwanie Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz
je z „MusicMan BT-X55”. Przycisk zasilania przestaje migać, a
SoundBlaster wyda dźwięk pomyślnego połączenia.
SoundBlaster automatycznie ponownie połączy się z ostatnim
sparowanym urządzeniem, jeśli będzie dostępne. Jeśli nie
nastąpi połączenie, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

• Naciśnij dłużej przycisk dalej (3) lub wstecz (2), aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie
powoduje zmianę utworu.
• Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (4) na urządzeniu, aby
odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki.
• Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (4), aby
aktywować asystenta głosowego podłączonego smartfona.
• Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (4) podczas
połączenia przychodzącego, aby je odebrać. Naciśnij i
przytrzymaj, aby odrzucić połączenie.

Odtwarzaj muzykę z dysku USB
Po włączeniu głośnika włóż pendrive USB do gniazda USB pod
wodoodporną osłoną (8). Głośnik automatycznie odtworzy
zapisaną muzykę.
W trybie odtwarzania naciśnij na krótko przycisk wstecz (2) lub
dalej (3), aby wybrać utwory. Naciśnij dłużej, aby zwiększyć
głośność.
Naciśnij przycisk odtwarzanie/pauzy (4), aby odtwarzać lub
wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth włożenie dysku USB
spowoduje odłączenie Bluetooth i przełączenie na odtwarzanie
dysku USB. Możesz nacisnąć przycisk trybu (5), aby ponownie
przejść do trybu Bluetooth.

Radio FM
W trybie radia FM dostarczony kabel audio działa jako antena.
Przed użyciem podłącz kabel audio do wtyczki audio, aby
uzyskać najlepszy sygnał radiowy.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy,
aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one
automatycznie zapisane w kolejności występowania. Nie można
zmienić kolejności zapisanych kanałów.
Krótko naciśnij przycisk dalej lub wstecz, aby zmienić zapisany
kanał FM.

Funkcja TWS
Włącz dwa głośniki BT-X55 SoundBlaster, które chcesz
sparować. Oba głośniki muszą być w trybie Bluetooth bez
podłączonego żadnego innego urządzenia.
Krótko naciśnij przycisk parowania TWS (6) na głośniku.
Rozlegnie się dźwięk, a przycisk TWS będzie świecić po
pomyślnym sparowaniu.
Nawiąż połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym, aby
odtwarzać muzykę przez dwa sparowane głośniki, aby uzyskać
lepszy efekt dźwięku przestrzennego.
Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij ponownie przycisk parowania
TWS (6).
Uwaga: Po sparowaniu dwóch urządzeń w trybie TWS,
następnym razem oba automatycznie się połączą, jeśli będą się
znajdować w swoim zasięgu.
Najpierw wykonaj połączenie TWS, a następnie podłącz
urządzenie Bluetooth do głośnika.
W trybie TWS i połączeniu Bluetooth, gdy użytkownik naciśnie
dłużej przycisk TWS, zarówno połączenie TWS, jak i połączenie
Bluetooth zostaną przerwane.

AUX-IN
W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub
odtwarzacza MP3/MP4, użyj dostarczonego przewodu audio,
aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z portem Aux-In (8) tego
urządzenia i korzystaj
W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego wszystkimi
funkcjami można sterować z tego urządzenia.

Połączenie telefoniczne
BT-X55 SoundBlaster zadzwoni ustawionym dzwonkiem w trybie
Bluetooth.
Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (4).
Mów w kierunku głośnika, aby uzyskać najlepszą transmisję
głosu.
Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy, aby odrzucić
połączenie.
Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk
odtwarzania/pauzy lub użyj telefonu komórkowego, aby
zakończyć połączenie. Podczas połączenia naciśnij dłużej
przycisk odtwarzania/pauzy, aby przełączyć się na rozmowę
przez telefon.

Wskaźnik poziomu akumulatora
Istnieją dwa sposoby sprawdzenia poziomu naładowania
akumulatora zestawu BT-X55 SoundBlaster:
•

Wskaźnik LED baterii (1) pokazuje pozostały poziom
naładowania akumulatora urządzenia. Każda LED
oznacza 25% mocy akumulatora.

•

Podczas połączenia ze smartfonem wskaźnik baterii
będzie wyświetlany w rozwijanym menu paska stanu
smartfona.

Rozwiązywanie problemów
Jeśli BT-X55 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub
jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki
należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W
razie problemów z połączeniem BT-X55 ze swoim telefonem
należy podjąć następujące kroki:
Sprawdź, czy głośnik jest naładowany i włączony. Sprawdź, czy
funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym.
Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości do 10m od
telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, takich jak
ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
BT-X55 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może
wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterki
zasilania. Naładuj BT-X55. (Sugerujemy, by BT-X55 w pełni
naładować raz na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystasz z niego przez
dłuższy czas). Jeśli głośnik ma problemy z odtwarzaniem plików
dźwiękowych z USB lub micro SD, sprawdź poprawność
formatowania źródeł. Powinny być sformatowane w NTFS.
Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 32GB. Port USB
nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Uwagi

● Szumy słyszalne z BT-X55 mogą być spowodowane słabym
sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć szumu, utrzymaj się w zasięgu
Bluetooth ~ 10m. ● Unikaj długotrwałego narażania się na
nadmierną głośność, która może powodować upośledzenie
słuchu wywołane hałasem. ● Zmniejsz głośność przed
odtwarzaniem z dowolnego źródła, a następnie ustaw
odpowiedni poziom głośności.

Ostrzeżenia

● Nie demontuj BT-X55, ponieważ może to spowodować zwarcie
lub uszkodzenie. ● Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów:
Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar
lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w
przypadku uszkodzenia. ● Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie
usuwaj bez profesjonalnego doradztwa. ● Nie używaj żrących lub
lotnych
płynów
do
czyszczenia.
● Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X55, ponieważ może to
uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
● Przechowuj BT-X55 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również
akumulatora nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani
bezpośrednie nasłonecznienie. ● Trzymaj BT-X55 poza
zasięgiem małych dzieci.

