MusicMan® * Instrukcja obsługi

Mini Soundbar BT-X54
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.

Cechy
• Mini Soundbar z Bluetooth V5.1
• Karta micro SD, radio FM, tryby USB i AUX-IN
• Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi
technologię Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp.
• Słuchaj odtwarzacza MP3, CD lub innych urządzeń bez
BT przez kabel audio (3,5mm)
• Odtwarzanie nośników USB do 128GB
• Głośniki 10W z pasywnym radiatorem basowym

Specyfikacje techniczne
Wersja BT V5.1
Odległość transmisji <10m (otwarta przestrzeń)
Bluetooth
Pasmo częstotliwości 2,4GHz
Moc nadawania promieniowana maks. 2,5mW
FM / BT / pamięć flash USB / karta micro SD /
Tryby
wejście AUX-IN
Zakres częstotliwości FM
87,5–108MHz
Obsługiwana pojemność
Do 128GB
USB / micro SD
Format plików muzycznych MP3 / WAV
Złącze AUX
3,5mm
Głośnik / częstotliwość /
2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz /
impedancja
4Ω
SNR
>85dB
Wbudowany akumulator litowoAkumulator
jonowy 1200mAh, 3,7V.
Czas ładowania
2 - 3 godzin (5V, 2A)
3 godziny (przy 50% głośności)
Czas grania
1,5 godziny (przy 100%
głośności)
Moc wejściowa
DC 5V / 2A
Temperatura pracy
0°C do +40°C
Materiał
PC / ABS / siatka metalowa
584g / (D) 39,5 x (SZ) 5,5 x (W)
Ciężar / wymiary
7,2cm
MusicMan BT-X54, kabel AUX,
Zawartość pakietu
kabel ładujący, 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

Szczegóły urządzenia
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Przełącznik zasilania
6
Odtwórz / wstrzymaj;
7
połączenie; wyszukiwanie FM
Poprzedni utwór /
8
zmniejszanie głośności
Następny utwór /
9
zwiększanie głośności
Przycisk trybu
10

Interfejs zasilania micro USB
Interfejs USB / karty micro SD
Interfejs Aux
Mikrofon
Kontrolka ładowania LED

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni BT- X54 za pomocą
dołączonego kabla micro USB. Podłącz kabel ładujący do
gniazda micro USB głośnika (6), a drugi koniec do gniazda USB
ładowarki* (5V/2A, *brak w zestawie).
Zaświeci się kontrolka LED. Po całkowitym naładowaniu, LED
zgaśnie. (Zalecamy wyłączenie głośnika podczas ładowania,
w przeciwnym razie zajmie to więcej czasu). Pełne naładowanie
następuje po 2 do 3 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 przesuwając przycisk zasilania na ON (1).
Rozlega się dźwięk powitalny. Aby wyłączyć mini soundbar,
przesuń przycisk zasilania na OFF. Rozlega się dźwięk
pożegnania.

Tryby
Bluetooth
Po włączeniu Mini Soundbar automatycznie przechodzi w stan
parowania. Aby sparować Mini Soundbar ze smartfonem,
tabletem lub komputerem, uruchom wyszukiwanie Bluetooth
w swoim urządzeniu i połącz je z „MusicMan BT- X54 ”. Mini
Soundbar wydaje dźwięk po podłączeniu.
Automatycznie przywrócenie połączenia
Jeśli BT- X54 zostanie wyłączony, po ponownym włączeniu
automatycznie się połączy z urządzeniem, z którym był ostatnio
połączony, jeśli znajduje się ono w zasięgu.

Tryb USB
Podłącz pamięć USB maks. pojemności 128GB (sformatowanej
w exFAT / FAT32). Przełącz na tryb USB. Teraz możesz
odtwarzać utwory jeden po drugim. Uwaga: Nie ma możliwości
wyboru folderu.

Tryb AUX
Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia
połączonego kablem AUX. Podłącz jeden koniec przewodu
3,5mm AUX do gniazda AUX-IN (8), a drugi do gniazda AUXOUT (wyjście słuchawkowe) odtwarzacza MP3, smartfona,
komputera lub odtwarzacza CD, aby słuchać muzyki.
Naciśnij przycisk trybu (5), aby przejść w tryb AUX-IN. Chcąc
wyregulować głośność należy nacisnąć przyciski zmniejszania
i zwiększania głośności na urządzeniu zewnętrznym lub na BTX54.

Uwaga: W trybie AUX działają tylko przyciski zmniejszania
i zwiększania głośności. Naciskając przycisk odtwarzania/pauzy
można wyciszyć urządzenie, lecz w tym czasie utwór nadal
będzie odtwarzany, gdyż jego źródłem jest urządzenie
zewnętrzne. Przełączaj utwory na urządzeniu zewnętrznym
w trybie AUX.

Radio FM
W trybie radia FM dostarczony kabel audio działa jako antena.
Przed użyciem podłącz kabel audio do wtyczki audio (8), 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.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli BT-X54 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-X54 ze swoim telefonem
należy podjąć następujące kroki:
● Upewnij się, że głośnik jest 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-X54 wyłącza się lub nie
włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu
naładowania akumulatora lub usterką zasilania. ● Jeśli głośnik
ma problemy z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB,
sprawdź poprawność formatowania źródeł. Powinny być
sformatowane w exFAT / FAT32. ● Maksymalna obsługiwana
pojemność wynosi 128GB. Port USB nie obsługuje żadnego
zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Ostrzeżenia

● Nie demontuj BT-X54, 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. ● Jeśli urządzenie pracuje w trybie
AUX-IN, nie należy(!) zwiększać głośności telefonu
komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp.
do maksimum - mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim
przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu
komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub
urządzenia. ● Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez
profesjonalnego doradztwa. ● Nie używaj żrących lub lotnych
płynów do czyszczenia. ● Nie wolno rzucać ani potrząsać BTX54, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub
elementy mechaniczne. ● Przechowuj BT-X54 w suchym
i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności
oraz wysokiej temperatury. ● BT-X54 nie jest wodoodporny,
należy go chronić przed wilgocią. ● Trzymaj urządzenie poza
zasięgiem małych dzieci.

