
MusicMan®
 * Návod k obsluze 

Mini Soundbar BT-X54 

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 

• Mini Soundbar s bluetooth V5.1 

• MicroSD karta, FM rádio, USB a AUX-IN režimy 

• Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími 

Bluetooth, chytrými telefony, tablety atd. 

• Poslouchejte MP3 přehrávače, CD nebo jiná zařízení 

bez BT pomocí zvukového kabelu (3,5mm) 

• Přehrávání médií USB až na 128GB 

• 10W reproduktory s pasivním basovým zářičem  

  



Technické údaje 

Bluetooth 

BT verze V5.1 
Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor)  
Frekvenční pásmo 2,4GHz  
Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5 mW 

Režimy 
FM / BT / USB flash disk / MicroSD karta / 
AUX-IN 

FM rozsah frekvencí 87,5-108MHz 

USB / MicroSD 
podporovaná kapacita 

až 128GB  

Formát hudby MP3 / WAV 

Konektor AUX 3,5mm  

Reproduktor / frekvence 
/ impedance 

2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω 

SNR >85dB 

Baterie 
Vestavěná litiová baterie 1200mAh, 
3.7V 

Doba nabíjení 2-3 hodin (5V, 2A) 

Doba přehrávání 
3 hodiny (s hlasitostí 50%) 
1,5 hodiny (s hlasitostí 100%) 

Příkon DC 5V / 2A 

Provozní teplota 0°C až do +40°C 

Materiál PC / ABS / kovové pletivo 

Hmotnost/rozměry  
584g / (D) 39,5 x (Š) 5,5 x (V) 
7,2cm 

Obsah balení 
MusicMan BT-X54, kabel AUX, 
nabíjecí kabel, 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  

 

 



Detaily produktu 

 

1 Vypínač 6 Nabíjecí rozhraní Micro USB  

2 
Přehrát / pozastavit; volání; 

vyhledávání FM 
7 Datové rozhraní USB: 

3 Předchozí skladba / vol –  8 Aux rozhraní  

4 Další skladba / vol + 9 Mikrofon 

5 Tlačítko režim 10 Nabíjení LED kontrolka 

Nabíjení 
Před prvním použitím zařízení BT-X54 plně nabijte pomocí 

přiloženého nabíjecího kabelu Micro-USB. Nabíjecí kabel 

zasuňte do slotu Micro USB (6) reproduktoru a druhý konec do 

slotu USB počítače nebo jiného slotu USB nabíječky* (5V/2A, 

*není v balení). 

Kontrolka LED se rozsvítí. Vypne, když je plně nabité. (Během 

nabíjení doporučujeme reproduktory vypnout, jinak bude 

nabíjení trvat déle). Plně nabitý je po 2 až 3 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 tlačítka power (1). Zazní uvítací 

tón. Chcete-li Mini Soundbar vypnout, vypněte jej. Zazní tón na 

rozloučenou. 

Režimy 

Bluetooth 
Po zapnutí Mini Soundbar je automaticky ve stavu párování. 
Chcete-li spárovat Mini Soundbar se smartphonem, tabletem 
nebo PC, spusťte ve svém zařízení vyhledávání Bluetooth a 
připojte jej k aplikaci „MusicMan BT-X54“. Mini Soundbar po 
připojení vydá tón. 

Automatické opětovné připojení 
Když je BT-X54 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je 
dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy 
připojenému zařízení.  

Režim USB 
Připojte USB stick s max. 128GB (formátováno ve formátu 
exFAT / FAT32). Přepněte na režim USB. Nyní můžete skladby 
přehrávat jednu po druhé. Poznámka: Není možný výběr složky. 

Režim AUX 
Music man se přehrává přímo ze zařízení připojeného pomocí 
kabelu AUX. Připojte jeden konec 3,5 mm kabelu AUX–IN do 
konektoru AUX–IN (8) a druhý konec do konektoru AUX-OUT 
(zdířka na sluchátka) v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD 
přehrávači a poslouchejte hudbu.  

Stisknutím tlačítka režimu (5) přepnete do režimu AUX-IN. 
Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka hlasitost snížit a 
hlasitost zvýšit na externím zařízení a na BT-X54. 

Poznámka: V režimu AUX funguje pouze vol-/vol+. Stisknutím 
tlačítka přehrát/pauza můžete ztlumit zařízení, ale píseň se 
přehraje, protože pochází z externího zařízení. Přepněte skladby 
na externím zařízení v režimu AUX. 



Rádio FM 
V režimu rádia FM dodaný zvukový kabel funguje jako anténa. 
Před použitím vložte audio kabel do audio konektoru (8), 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. 

Odstranění závad 
Pokud se BT-X54 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-X54 k telefonu, 
postupujte následovně: 
● Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý. Ujistěte se, že je v 
telefonu aktivována funkce Bluetooth. ● Zkontrolujte, zda se 
reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10m od telefonu a zda 
mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například 
stěny nebo jiná elektronická zařízení. ● BT-X54 se vypne nebo 
se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém 
s nabíjením. ● Pokud má reproduktor problémy s přehráváním 
ze zvukových souborů USB nebo Micro-SD, zkontrolujte správné 
formátování zdrojů. Měly by být formátovány v exFAT / FAT32. 
● Maximální podporované úložiště dat je 128GB. Port USB 
nepodporuje žádnou externí jednotku pevného disku (HDD). 

Upozornění 
● Nepokoušejte se BT-X54 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. ● 
Pokud zařízení pracuje v režimu AUX–IN, nezvyšujte (!) hlasitost 
mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD 
atd.; může dojít ke zvukovému boomu nebo zkreslení zvuku.  



V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, 
MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje.  
● Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného 
vedení. ● K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé nebo těkavé 
kapaliny. ● BT-X54 neupusťte na zem, mohlo by to rozbít vnitřní 
desky s plošnými spoji nebo mechanické části. ● BT-X54 
uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Vyvarujte se 
vysoké vlhkosti a vysoké teploty. ● Tato BT-X54 nejsou 
vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa. ● 
Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí. 


