
Technaxx®  *  Návod k obsluze 

MusicMan Karaoke Mikrofon Kids BT-X36 
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. 

 
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. 

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 
měsíce! 

 
Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! 

Nenastavujte hlasitost p říliš vysoko – mohlo by dojít k poškození 
sluchu! 

 
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  

 
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 

Vlastnosti 
� Karaoke mikrofon pro děti s 3W reproduktorem �Hudba (MP3, 
WAV) přes Bluetooth V4.2, karta Micro SD (až 32GB), AUX–IN 
(mobilní telefon, tablet, PC atd.) � Zábava při zpěvu přes Youtube a 
kompatibilní s různými APPs pro zpívání & Karaoke  � Funkce TWS 
(současné přehrávánií hudby z jednoho smartphonu přes 2 
mikrofony) � Také kompatibilní s MusicMan BT-X35 � Nastavení 
ozvěny & hlasitosti � Snadná manipulace pro děti � Ideální zábava: 
zpívání s rodinou/přáteli, pro obřady & party 
 
 
 
 
 



Technické údaje 
Bluetooth / Profil / Vzdálenost V4.2 / A2DP / ~10m 
Vysílací frekvence 2,4GHz 
Max. vysílaný výstupní výkon 2,5mW 
Funkce Bluetooth, MicroSD Card, AUX IN 
Výstup  1x 3W reproduktor (mono) Ø 5,2cm 
Vstup 1 mikrofon (mikrofon je uvnitř hlavy mikrofonu) 

Zdroj napájení 
Vestavěná dobíjecí 2000mAh lithium 
polymerová baterie Typ 18650 3,7V 

Doba nabíjení ~4–4,5 hodiny 
Doba přehrávání ~22 hodiny (střední objem, Bluetooth) 
Rozsah frekvence reproduktor 100Hz~10kHz 
Úroveň akustického tlaku / Rušivý faktor >115dB, 1kHz, THD<1% 
SNR / Impedance reproduktoru ≦80 dB / 4Ω 
Karta MicroSD* až 32GB (FAT32) [*není v cenĕ] 

Připojení 
Připojení přes Bluetooth nebo AUX-IN;  
Konektor Micro USB pro nabíjení (nabíjecí kabel) 

Nabíjecí napětí / Proud  DC 5V / 0,5A 
Materiál Plast ABC + PC 

Hmotnost / Rozměry 200g / (D) 22,0 x (Š) 7,5 x (V) 3,5cm 

Obsah balení 
MusicMan® Karaoke Mikrofon Kids BT-X36, 
Nabíjecí kabel USB-do-Micro USB, AUX kabel s 
2x 3,5mm konektor, Návod k obsluze 

 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled sou částí výrobku 

 

 
 



Tlačítka a ovládací prvky  

1. Mikrofon 

2. Zapnutí / Vypnutí Pro zapnutí/vypnutí reproduktoru přidržte toto 

tlačítko stisknuté 2 sekundy. Modrý indikátor 

svítí, když je přístroj zapnutý. 

 

Dvojklikem se dostanete do režimu připojení 

TWS. 

3. Indikátor 1) Režim Bluetooth: Modrá LED dioda bliká 
rychle při vyhledávání pomocí Bluetooth;  
 
Bliká, když je Bluetooth úspěšně připojen; 
Během přehrávání pomalu bliká a při 
pozastavení bliká pevně. 
 
2) Režim MicroSD karty Při přehrávání pomalu 
bliká modrá LED dioda, při pauze bliká pevně. 
 
3) Režim AUX Při přehrávání pomalu bliká 
modrá LED dioda, při pauze svítí stále. 
 
4) Režim nabíjení: Červená LED svítí při 
nabíjení, při úplném nabití svítí. 
 

4 Ovládání 
hlasitosti hudby 

Pomocí tlačítka (+) nebo (–) lze upravit 

hlasitost hudby, která hraje.  

 

Při nastavení ovládání na VYP (úplně na –) se 

hudba ztlumí. 

5. Echo Nastavte efekt echo (+ více) / (– méně) 



6. Přehrát / Pauza Stiskněte tlačítko přehrát/pauza pro 

přehrávání hudby. 

7. Zpět /  
Poslední skladba 

Krátký stisk pro přechod na předchozí stopu. 

8. Další /  
Další skladba 

Krátký stisk pro přechod na další stopu. 

9. Režim Krátkým stisknutím můžete přepínat mezi 

kartami Micro SD / AUX IN a Bluetooth. 

Upozorn ění: Slyšíte různé zvuky pro BT (jako 

du du du) nebo pro kartu Micro SD / AUX IN 

(jako ding dong) 

10. AUX konektor Slot pro připojení AUX 

11. Konektor pro MicroSD kartu Slot pro MicroSD kartu 

12. Reproduktor 

13. Micro USB konektor Nabíjení portu DC 5V / 0.5A 

 
Nabíjení 
Před prvním použitím musí být baterie nabita do plna (~4–4,5 
hodiny). Nabíjecí kabel zasuňte do slotu Micro USB mikrofonu, slotu 
USB PC nebo jiného slotu USB nabíječek a nabíjet.  
 
Doporučujeme baterii nabíjet nejméně každé 2-3 měsíce, i když 
zařízení BT-X36 nepoužíváte.  
 
Během nabíjení mikrofonu svítí kontrolka nabíjení ČERVENĚ. Po 
úplném nabití kontrolka zhasne. (Doporučujeme zařízení při nabíjení 
vypnout. Úplné nabití trvá déle, jestliže se mikrofon během nabíjení 
používají). Při slabém výkonu baterie se automaticky vypne. 
 
 
 



Režim Bluetooth  

Zapnout mikrofon. Stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 2 
sekundy. Když se tlačítko vypínače rozsvítí MODŘE, mikrofon je v 
provozním režimu. Připojte mikrofon k vašemu Bluetooth zařízení. 
(např.: smartphone, tablet, PC). Jděte do nastavení ve vašem 
smartphonu a vyhledejte nová zařízení.  
Když se objeví název mikrofonu. "MusicMan BT-X36 " musíte ho 
zvolit. Po úspěšném spárování Bluetooth uslyšíte signál z 
mikrofonu. Po zaznění zvuku konformace trvá skutečné spojení 
mezi oběma zařízeními několik sekund! 
Spusťte přehrávání hudby z hudebního souboru. Uživatel může 
začít zpívat a sledovat hudbu. Stiskněte klíč “ ” k 
přehrávání/pauze; stiskněte klíč “  ” k návratu k poslední stopě   
“  ” k přeskočení na další stopu. 
 
Mikrofon podporuje funkci TWS.   
K jednomu zařízení Bluetooth lze připojit dva mikrofony (například 
Smartphone). Nezáleží na tom, kterou kombinaci BT-X35 a / nebo 
BT-X36 používáte. Zapněte dva mikrofony. Dvakrát klikněte na 
tlačítko napájení (dvakrát krátce) na prvním zařízení. Udělejte totéž 
na druhém zařízení.  
 
Na každém zařízení po dvojitém kliknutí uslyšíte potvrzující zvuk 
(ding ding dong). Počkejte asi 10-20 sekund, dokud spojení přes 
TWS nebude úspěšné. Uslyšíte znovu potvrzovací zvuk (peep). 
Připojte jeden z mikrofonů k zařízení Bluetooth (například 
Smartphone). Stačí, když je jeden mikrofon připojen pomocí 
technologie Bluetooth k telefonu Smartphone. 
 
 
 
 
 



Poznámka:   
� Pokud vypnete jeden z mikrofonů připojených přes TWS, obě 
zařízení se vypnou.  
� Mikrofon, který je spojený s Bluetooth, se sám automaticky připojí 
k naposledy připojenému Bluetooth zařízení (chytrý telefon, aj.), 
když ho příště zapnete. Nyní můžete používat Smartphone k 
vyhledání karaoke songů. K nalezení jsou zdarma na internetu nebo 
Youtube, nebo stáhněte karaoke APP od třetích stran jako např. 
Google Play Store nebo Apple APP Store. Nyní lze jednoduše 
odečítat text písně z displeje chytrého telefonu a začít zpívat. 
Přejeme Vám hodně zábavy!  
 
Poznámka:   
� Pro nejlepší kvalitu zvuku je důležité držet reproduktor blízko 
(max. 2cm) před ústy a téměř ve svislé poloze.  
� Pokud se používá zvukový konektor AUX, automaticky se odpojí 
připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. Smartphone, 
tablet, počítač atd.). 
 

Režim MicroSD karty  

Přenosná paměťová média máte možnost připojit přes USB a 
přehrávat z nich hudbu. Naformátujte MicroSD kartu (max. 32GB) 
na FAT32.  
Zapněte zařízení BT-X36, zapojte kartu MicroSD s hudbou (MP3, 
WAV) do slotu mikrofonu, začne automaticky streamovat hudbu, 
pokud nestlačíte tlačítko režimu Uživatel může začít zpívat a 
sledovat hudbu. Stiskněte klíč “ ” k přehrávání/pauze; stiskněte 
klíč “  ” k návratu k poslední stopě “  ” k přeskočení na další 
stopu. 
 
 
 
 



Poznámka:  � Potřebujete zpřístupnit texty písní jinde (například je 
vytisknout z internetu).  
 

Režim  AUX-IN 
Připojte jeden konec 3,5mm kabelu do slotu AUX zařízení BT-X36 
na sluchátkách a druhý konec do audio otvoru mobilního telefonu, 
notebooku, tabletového PC, MP3/MP4 přehrávače atd. Stiskněte 
tlačítko režimu  ke změně na Aux In režim. Poté bude moci být v 
režimu hudby. Uživatel může začít hrát po přehrávání hudby. 
Stiskněte krátce klíč“ ” na mikrofonu ztlumte mikrofon. Píseň 
bude hrát na připojeném zařízení. Musíte ovládat hudbu z 
připojeného zařízení a nikoli z tlačítek mikrofonu. 
 
Poznámka: 
� Karaoke APP jsou buď zdarma, nebo placené. Hledejte je v 
obchodě Google Play nebo Apple APP Store (vyhledávaná slova: 
zpívání, karaoke, apod.). Zvolte píseň a můžete začít rovnou zpívat. 
� BT-X36 NEUMÍ nahrávat.  
� Nahrávku lze možná provádět na vašem mobilním zařízení v 
závislosti na stažené APP.  
� Při použití kabelu AUX ke stejnému mobilnímu zařízení se 
Bluetooth připojení automaticky odpojí (např. Chytrý telefon, tablet, 
PC, aj.). 
 
Kompatibilní s v ětšinou mobilních telefon ů a tablet 
� iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se 
� iPad mini 2 / mini 4, nový iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro 
� Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge 
� Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge 
� HTC, BlackBerry, Sony, LG, atd. 
 
 
 



Odstran ění závad  
� Karaoke mikrofon se vypne nebo se znovu nezapne � mohla by 
to být buď slabá baterie, nebo problém s napájením � nabíjejte 
mikrofon a zkontrolujte připojení kabelu Micro-USB. 
� Mikrofon nepřehrává hlas � problémem může být příliš nízká 
hlasitost mikrofonu � zapněte nebo upravte hlasitost mikrofonu 
(tlačítko 12) nebo změňte polohu zlaté hlavice mikrofonu blíže k 
ústům. 
� Žádný efekt ozvěny � problémem může být příliš slabý efekt 
ozvěny � zapněte nebo upravte hlasitost ozvěny (tlačítko 10). 
� Z reproduktoru lze slyšet šum � může se jednat o slabý signál 
Bluetooth � abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth 
cca ~10m. 
� Není Bluetooth připojení � mohlo by to být (a) Bluetooth připojení 
není v dosahu nebo (b) je spárováno jiné mobilní zařízení (např. 
chytrý telefon, tablet) s mikrofonem � (a) zkraťte dosah k chytrému 
telefonu nebo (b) odpojte to druhé spárované zařízení. 
� Nelze připojit druhý mikrofon přes funkci TWS � ujistěte se, že 
nejsou mikrofony připojeny přes Bluetooth ke stejnému Smartphone, 
připojte pouze jeden! 
 
Upozorn ění 
� Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí 
vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabita. Je-li bez energie, 
nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme plně nabít 
mikrofon každé 2-3 měsíce, i když zařízení dlouho nepoužíváte).  
� Nabíjejte pouze prostřednictvím DC 5V microUSB portu pomocí 
dodávaného originálního microUSB nabíjecího kabelu. Můžete také 
použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. 
Nenabíjejte (!) mikrofon vyšším napětím!  
 
 
 



� Když je mikrofon v režimu připojení externího audio zařízení, tak 
nezvyšujte (!) hlasitost na mobilním telefonu, PC, přehrávači 
MP3/MP4, CD, DVD atd. do značné míry. Může dojít ke zkreslení 
zvuku. V takovém případě snižte hlasitost buď na mobilním telefonu, 
PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD nebo na mikrofonu. Zvuk bude 
brzy normální.  
� Pokud se mikrofon nespojí s vaším mobilním zařízením nebo 
pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel 
měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.  
� Nepokoušejte se mikrofon rozebrat, mohlo by to mít za následek 
zkrat nebo dokonce poškození.  
� Neupusťte mikrofon na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s 
plošnými spoji nebo mechanické části.  
� Uchovávejte mikrofon na suchém a dobře větraném místě. 
Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být 
vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.  
� Tento mikrofon není vodotěsný, a proto ho uchovávejte mimo 
vlhká místa.  
� Mikrofon uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
 

Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  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! Čišt ění:  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 

 

 


