MusicMan ® * Návod k obsluze

SoundBlaster BT-X55
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.
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
Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od
14:00 do 17:00
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím
úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho
baterii každé 2-3 měsíce!
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
Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na
jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti
• Bluetooth reproduktor V4.2 s 2x 35W
• Funkce TWS - lze použít jako stereo systém
(jsou vyžadovány dva SoundBlaster)
• SoundBlaster odolný proti stříkající vodě podle IPX5
• Pasivní basový zářič po stranách
• Integrované FM rádio
• Vestavěná baterie
• Praktické držadlo
• Optimalizované hlasové ovládání Google asistent a Siri
• Hands-free mikrofon pro snadné vyzvednutí hovoru
• Funkce Line-in
• Podpora USB

Technické údaje
Verze Bluetooth
Bluetooth
Funkce
Podpora USB
Reproduktor
Zvukový vstup
Napájení
Doba nabíjení
Doba přehrávání
Provozní teplota
Ochranné sklo
Materiál
Hmotnost/rozměry
Obsah balení

V4.2
Vzdálenost přenosu ~10m (otevřený
prostor)
Frekvenční pásmo 2.4GHz
Vyzařovaný výkon max. 2.5mW
Bluetooth, AUX-In, USB, FM
Max. 32GB
2x 35W stereo / 3 palce / SNR ≦65dB /
impedance 4Ω / Frekvence 80Hz–12kHz
3,5mm
Dobíjecí lithium-iontová baterie 7,4V
3600mAh
4,5 hodiny (s adaptérem 5V/2A)
4.5 hodiny (s hlasitostí 50%)
2 hodiny (s hlasitostí 100%)
0°C - 40°C
IP X5 (vodotěsný)
Plast ABC & textil
2,53kg / (D) 36,6 x (Š) 14,3 x (V) 18,8cm
MusicMan soundBlaster BT-X55, nabíjecí
kabel Micro USB, kabel AUX-IN, Návod k
obsluze
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

Přehled produktu
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1 Indikátor stavu baterie

5 Tlačítko Mode (režim)

2 Zpět/snížení hlasitosti

6 Tlačítko TWS párovat

3 Dopředu/Hlasitost +

7 Vypínač Zap/ Vyp

4 Přehrát/Pauza

8

USB port, nabíjecí
konektor, AUX-In port

Nabíjení
Před prvním použitím zařízení SoundBlaster BT-X55 plně nabijte
pomocí přiloženého nabíjecího kabelu Micro-USB. Nabíjecí
kabel zasuňte do slotu Micro USB reproduktoru a druhý konec
do slotu USB počítače nebo jiného slotu USB nabíječky.* (5V/2A,
*není v balení).
Kontrolka LED se rychle rozsvítí. Když je plně nabitá, změní se
na statické světlo. (Během nabíjení doporučujeme reproduktory
vypnout, jinak bude nabíjení trvat déle.) Plně nabitý je po 4 až 6
hodinách.
Upozornění: Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno
nabíjet další zařízení prostřednictvím této jednotky nebo
připojovat další zařízení prostřednictvím kabelu USB a poté USB
flash disku. Může dojít k neopravitelnému poškození.

První použití
Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí
(7). Zazní uvítací tón. SoundBlaster vypnete dalším stisknutím
tlačítka napájení. Zazní tón na rozloučenou.

Režimy
Bluetooth
Po zapnutí je SoundBlaster automaticky ve stavu párování
(blikající tlačítko napájení). Chcete-li spárovat SoundBlaster se
smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte ve svém zařízení
vyhledávání Bluetooth a připojte jej k aplikaci „MusicMan BTX55“. Tlačítko napájení přestane blikat a po připojení zařízení
SoundBlaster vydá tón.
SoundBlaster automaticky znovu připojí poslední spárované
zařízení, pokud je dostupné. Pokud nedojde k žádnému připojení,
automaticky se vypne po 5 minutách.

• Dlouhým stisknutím tlačítka vpřed (3) nebo vzad (2) upravte
hlasitost nahoru a dolů. Krátkým stisknutím přepnete titul.
• Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (4) na zařízení
spustíte/pozastavíte hudbu.
• Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (4)
aktivujete hlasového asistenta připojeného smartphonu.
• Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (4) během příchozího
hovoru hovor přijměte. Dlouhým stisknutím hovor odmítnete.

Přehrávejte hudbu z USB disku
Po zapnutí reproduktoru vložte USB flash disk do USB slotu pod
voděodolným krytem (8). Reproduktor automaticky přehraje
uloženou hudbu.
V režimu přehrávání vyberte skladby krátkým stisknutím tlačítka
zpět (2) nebo dopředu (3). Dlouhým stiskem nastavíte hlasitost.
Stisknutím tlačítka
pozastavíte hudbu.

Přehrát/Pozastavit

(4)

spustíte

nebo

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth, vložením USB disku
odpojíte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku.
Stisknutím tlačítka režimu (5) můžete znovu přepnout do režimu
Bluetooth.

Rádio FM
V režimu rádia FM dodaný zvukový kabel funguje jako anténa.
Před použitím vložte audio kabel do audio konektoru, abyste
získali nejlepší rádiový signál.
V
režimu
přehrávání
krátkým
stisknutím
tlačítka
přehrávání/pozastavení automaticky vyhledáte kanály FM.
Budou automaticky uloženy v pořadí, v jakém se vyskytnou.
Pořadí uložených kanálů nelze změnit.

Krátkým stisknutím tlačítka vpřed nebo vzad změníte uložený
kanál FM.

Funkce TWS
Zapněte dva reproduktory SoundBlaster BT-X55, které chcete
spárovat. Oba reproduktory musí být v režimu Bluetooth, aniž by
bylo připojeno jakékoli zařízení.
Krátce stiskněte tlačítko párování TWS (6) na reproduktoru.
Bude slyšet tón a tlačítko TWS bude svítit i po úspěšném
spárování.
Vytvořte spojení Bluetooth s mobilním telefonem a přehrávejte
hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů, abyste vytvořili
výkonnější efekt prostorového zvuku.
Režim TWS opustíte opětovným stisknutím tlačítka párování
TWS (6).
Poznámka: Jakmile se dvě jednotky spárují s TWS, obě se
příště automaticky spojí, pokud jsou v účinném dosahu.
Nejprve proveďte připojení TWS a poté připojte zařízení
Bluetooth k reproduktoru.
V režimu TWS a připojení Bluetooth bude po dlouhém stisknutí
tlačítka TWS odpojeno připojení TWS i Bluetooth.

AUX-IN
U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo přehrávače
MP3 / MP4 se pomocí dodaného zvukového kabelu připojte z
výstupu zařízení k portu Aux-In (8) tohoto zařízení a poté si
užívejte…
Při použití externího zařízení lze všechny funkce ovládat
externím zařízením.

Telefonní hovor
SoundBlaster BT-X55 bude vyzvánět s nastaveným vyzváněním
v režimu Bluetooth.
Hovor přijmete stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (4).
Pro nejlepší přenos hlasu mluvte do směru reproduktoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení hovor
odmítnete.
Hovor
ukončíte
krátkým
stisknutím
tlačítka
přehrávání/pozastavení nebo mobilním telefonem. Během
hovoru přepněte na telefonování dlouhým stisknutím tlačítka
přehrávání/pozastavení.

Indikátor stavu baterie
Existují dva způsoby, jak zobrazit stav baterie zařízení BT-X55
SoundBlaster:
•

•

Indikátor LED baterie (1) zobrazuje zbývající energii
baterie v zařízení. Každá LED znamená 25% energie
baterie.
Po připojení k chytrému telefonu se v rozevírací nabídce
stavového řádku smartphonu zobrazí indikátor baterie.

Odstranění závad
Pokud se BT-X55 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo
pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by
uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
Pokud nemůžete připojit reproduktor BT-X55 k telefonu,
postupujte následovně:
Ujistěte se, že je reproduktor nabitý nebo je připojen k napájení
a je zapnutý. Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce

Bluetooth. Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve
vzdálenosti do 10 metrů od telefonu a zda mezi reproduktorem a
telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná
elektronická zařízení.
BT-X55 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď
vybitá baterie nebo problém s nabíjením BT-X55. Nabíjení BTX55. (BT-X55 doporučujeme plně nabít každé 2-3 měsíce, i když
zařízení dlouho nepoužíváte). Pokud má reproduktor problémy s
přehráváním ze zvukových souborů USB, zkontrolujte správné
formátování zdrojů. Měly by být formátovány v NTFS. Maximální
podporované úložiště dat je 32GB. Port USB nepodporuje
žádnou externí jednotku pevného disku (HDD).

Poznámky

● Z BT-X55 je slyšet hluk, může to být špatný signál Bluetooth.
Chcete-li se vyhnout šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10m.
● Vyvarujte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti,
která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem. ● Než
začnete hrát s jakýmkoli zdrojem zvuku, ztlumte hlasitost a
upravte ji na správnou hlasitost.

Varování

● Nepokoušejte se BT-X55 rozebrat, mohlo by to mít za následek
zkrat nebo dokonce poškození. ● Upozornění pro baterie:
Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické
popálení. Baterie může v případě poškození explodovat. ●
Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného
vedení. ● K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé
kapaliny.
● BT-X55 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s
plošnými spoji nebo mechanické části. ● BT-X55 uchovávejte na
suchém a dobře větraném místě. Vyvarujte se vysoké vlhkosti a
vysoké teploty. Také baterie by neměly být vystaveny
nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. ● BT-X55
uchovávejte mimo dosah dětí.

