
 
 

Makro Bluetooth Soudstation NFC–X6 
Grenade Bluetooth Soundstation BT–X4 

 
Uživatelský manuál 

Prohlášení o shodě naleznete na adrese : www.technaxx.de/ 
(ve spodní liště pod “Konformitätserkärung”) 

Vlastnosti 
  Přenosný reproduktorový systém se zabudovaným Bluetooth, NCF (pouze NCF-X6), FM 

rádio pro iPhone, iPad, iPod, mobilní telefony, tablety PC, PC/Notebooky 

  Připojitelné ke všem bluetooth zařízením (mobilní telefony , tablety PC, atd.) 

  NFC (pouze NCF-X6): Bezkontaktní, bezdrátový přenos dat pomocí radiové frekvence na 

vzdálenost několika cm 

  Slot pro microSD paměťovou kartu, rozhraní USB až do kapacity 32 GB 

  Vstup AUX pro připojení dalších audio zařízení 

  Zabudovaná nabíjecí (~ 4 hodiny) lithiová baterie 600mAH (nabíjení přes USB kabel) 

  Doba přehrávání z paměťové mikro SD karty / USB: ~ 11 hodin / ~ 6 hodin 

  Odolné hliníkové pouzdro v 5ti módních barvách  

  Snadná instalace a vynikající zvuk 

  Malý a snadno přenosný, ideální při cestování 

Použití:  (pouze NCF-X6) 
1 Reproduktor 6 Indikátor 
2 Rozhraní USB 7 Režim 
3 Slot mikro USB portu 8 Zpět  a hlasitost VOL– 

4 Slot mikroSD karty 9 Vpřed   a hlasitost VOL+ 
5 3.5mm sluchátkový konektor 10 Přehrávání / Pauza / 
  11 Zapnutí/vypnutí  

 
 
 
 
 
 
 

 

Technická Specifikace NFC–X6 
Funkce microSD karta, USB flash, Line–IN, FM, mikrofon, Bluetooth (v. V3.0) 
Vzdálenost pro Bluetooth < = 10 m 
NFC funkce Near Field Communication 
Audio Mono 
Sluchátkový výstup Ø 3.5mm 
Audio výstup USB audio 
Maximální výkon 3W (4 Ω) 
Impedance 4 Ω 
Frekvenční rozsah 150Hz ~ 18KHz  
Poměr S / N 80dB 
Citlivost 420mV 
Zkreslení 1% , 1W, 1KHz 
Napájení DC 5V 
Baterie Zabudovaná, nabíjecí 3.7V 600mAh Lithium 
Doba nabíjení ~ 4 hodiny 
Doba přehrávání s microSD kartou ~ 11 hodiny 
Doba přehrávání s USB ~ 6 hodiny 
Použité materiály Kov + ABS plast 
Ø reproduktoru / hmotnost 45mm / 153g 

 
Obsah balení NFC–X6: MusicMan® Makro Bluetooth Soundstation NFC–X6, Mikro 5 PIN 
nabíjecí kabel, 3.5mm Line–IN kabel, Uživatelský manuál 
 
Technická Specifikace BT-X4 
Funkce microSD karta, USB flash, Line–IN, FM, mikrofon, Bluetooth (v. V3.0) 
Vzdálenost pro Bluetooth < = 10 m 
Audio Mono 
Sluchátkový výstup Ø 3.5mm 
Audio výstup USB audio 
Maximální výkon 3W (4 Ω) 
Impedance 4 Ω 
Frekvenční rozsah 150Hz ~ 18KHz (here with OUT Ω) 
Poměr S / N 80dB 
Citlivost 420mV 
Zkreslení 1% (here with OUT Ω), 1W, 1KHz 
Napájení DC 5V 
Baterie Zabudovaná, nabíjecí 3.7V 600mAh Lithium 
Doba nabíjení ~ 4 hodiny 
Doba přehrávání s microSD kartou ~ 11 hodiny 
Doba přehrávání s USB ~ 6 hodiny 
Použité materiály Kov + ABS plast 
Ø reproduktoru / hmotnost 45mm / 153g 

 
Obsah balení BT–X4: MusicMan® Grenade Bluetooth Soundstation BT–X4, Mikro 5 PIN 
nabíjecí kabel, 3.5mm Line–IN kabel, Uživatelský manuál 
 



se automaticky přepne do režimu FM rádia, pokud není k dispozici paměťová karta nebo 
linkový vstup. 
 
Linkový vstup LINE–IN: Připojte 3,5 mm kabel k reproduktoru a druhý konec 
k mobilnímu telefonu, PC, Notebooku, Tabletu PC, MP3/MP4 přehrávači atd. Stiskněte 
tlačítko režim a zvolte Line-IN. 
 
BLUETOOTH: Krátce stiskněte tlačítko režim a zvolte Bluetooth. Bluetooth automaticky 
vyhledá naposledy připojení zařízení, pokud se připojení nezdaří, začne se proces párování 
s dalšími bluetooth zařízeními. Zapněte Bluetooth zařízení, které chcete k reproduktoru 
připojit. Připojovací heslo je “0000”. Pokud vám někdo bude volat, stiskněte  a odpovězte 
na volání. Po ukončení hovoru stiskněte . 
 
Hands free: Pokud je reproduktor připojen k zařízení Bluetooth, můžete reproduktor 
používat jako hands free, neboť reproduktor je vybaven mikrofonem. 
 
NFC pro NCF-X6: Zapněte reproduktor. Bluetooth se spustí automaticky. Vyberte funkci 
NFC na vašem Bluetooth mobilním telefonu. Přitiskněte obě zařízení k sobě aktivními 
zónami. Po úspěšném spárování, telefon pípne. Pro zrušení párování přitiskněte zařízení 
k sobě hlava-hlava. Odpojení je indikováno pípnutím. 
 
Nabíjení: Připojte kabel do vstupu Line–IN, USB rozhraní na PC nebo jiné USB rozhraní, 
kterým budete reproduktor nabíjet. Při nabíjení indikátor svítí červeně. Po nabití indikátor 
zhasne. (pro zkrácení doby nabíjení, reproduktor vypněte)  
 
Otázky a odpovědi 
  Reproduktor nelze zapnout.   Je vybitá baterie, nabijte ji. 
  Reproduktor musí být nabíjen stejnosměrným proudem 5V. 
  Neposlouchejte hudbu při maximální hlasitosti, neboť to může vést ke zkreslení nebo 
poškození reproduktoru. 
  Pokud se reproduktor nepřipojí k Bluetooth, zkontrolujte zda je zadáno správné heslo. 
 

Použití:  (pouze BT-X4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis tlačítek 
 

 pro NCF-X6 ( pro BT-X4) Zapnutí ( ): Stiskněte tlačítko zapnutí na 2 s, reproduktory 
vypnete shodným postupem.  
Přehrávání hudby z  mikroSD karty nebo ( pro BT-X4) USB: Zapněte zařízení, vložte 
paměťovou kartu nebo USB, začne se přehrávat hudba. Stiskněte tlačítko  
přehrávání/pauza. Stiskněte  /－ posun o skladbu zpět nebo ztišení hlasitosti. Stiskněte 
tlačítko  /＋  posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti. Stiskněte tlačítko režim 
(MODE) změna funkcí. 
 ( pro BT-X4) sluchátkový konektor: Připojte sluchátka. 
  ( pro BT-X4) Režim: Pokud je reproduktor zapnut, krátkým stiskem tlačítka přepnete mezi 
paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/AUX (pouze je-li připojen kabel) a 
Bluetooth. 
 ( pro BT-X4) Zpět/VOL– (  /－): Krátký stisk posun na předchozí skladbu, dlouhý stisk 
zeslabení. 
 ( pro BT-X4) Vpřed/VOL+ (  /＋): Krátký stisk posun na další skladbu, dlouhý stisk 
zesílení. 
 Přehrávání/Pauza ( ): Krátký stisk pauza nebo restart při přehrávání hudby nebo 
poslechu rádia. 
 
FM Rádio: Připojte 3.5mm kabel Line-IN nebo napájecí kabel, pro lepší příjem. Stiskem 
tlačítka režim na 2 s, se spustí automatické vyhledávání stanic, během hledání bliká indikátor 
modře. Tlačítko  přehrávání/pauza. Tlačítko  /－  předchozí skladba nebo ztišení 
hlasitosti. Tlačítko   /＋posun o skladbu vpřed nebo zvýšení hlasitosti Tlačítko režim 
přepínání mezi paměťovou kartou, FM rádiem, linkovým vstupem Line-IN/AUX. Reproduktor 

1 Reproduktor 7 Indikátor 
2 Mikrofon (MIC 8 Režim 
3 Slot mikro USB portu 9 Zpět  a hlasitost VOL– 
4 Rozhraní USB 10 Přehrávání / Pauza / 
5 Slot mikroSD karty 11 Vpřed   a hlasitost VOL+ 
6 3.5mm sluchátkový konektor 12 Zapnutí/vypnutí  

 

 

Bezpečnostní pokyny pro baterie 
Baterie ukládejte mimo dosah dětí. V případě, že dítě baterii omylem spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, nebo navštivte nejbližší 
nemocnici ! Dávejte pozor na polaritu baterií (+) a (▬) ! Vždy vyměňujte všechny baterie. Nepoužívejte staré baterie spolu s novými a 
nepoužívejte současně baterie různých typů.  Baterie neotevírejte ! Hrozí nebezpečí poleptání elektrolytem !  NIKDY nevhazujte baterie do 
ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu ! Baterie nikdy nezkratujte.  
 
Pokyny pro ochranu životního prostředí 

Obalové materiály jsou recyklovatelné mohou sloužit jako suroviny. Třiďte odpady ! 
Nevhazujte nefunkční elektronická zařízení do směsného odpadu. K likvidaci použijte služeb sběrných dvorů ! 
Nevhazujte nefunkční baterie do směsného odpadu. K likvidaci použijte služeb sběrných dvorů ! 
Pro čištění používejte pouze měkký hadřík nebo tkaninu, nepoužívejte hrubé materiály. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla 

 
 
 
 


