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Bluetooth LED P řevodník digitální  
pro vinylowé desky & CD TX-94 

 
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 

 
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 

 
Před použitím 
� Pečlivě zvolte místo pro instalaci vašeho zařízení. Neumísťujte je na přímé sluneční 
světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se také místům, kde dochází k vibracím a kde 
je nadměrně prašno, horko, chladno nebo vlhko.  
� Neumisťujte zařízení do šikmé polohy, je určeno k provozu pouze ve vodorovné poloze.  
� Je-li zařízení přemístěno z chladu přímo do teplé místnosti, může se uvnitř přehrávače 
srážet voda a způsobit poškození. Při první instalací zařízení nebo když zařízení 
přemístíte z chladu do tepla, počkejte 30 minut, než je začnete používat.  
� Větrací otvory nesmí být zakryty. Dbejte na dostatek místa nad a po stranách 
zesilovače/přijímače. Prosím, neumisťujte CD přehrávač ani jiné vybavení na horní stranu 
přístroje. 
� Neotvírejte kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození obvodů nebo zásahu elektrickým 
proudem. 
� Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte je od zdroje napájení. Při 
vyjímání elektrické zástrčky nikdy netahejte za šňůru. 
� Při čištění odpojte zařízení od napájení, abyste zabránili požáru nebo zásahu 
elektrickým proudem. Při čištění a otírání plastových součástí postupujte opatrně. 
Nepokoušejte se čistit zařízení chemickými rozpouštědly, která mohou způsobit poškození 
povrchu.  
 
 
 
 
 
 
 



Vlastnosti 
� Digitalizaci vinylové desky & CDs na USB aż 32GB 
� Záznam vestavĕné FM rádio & externími zařízeními přes rozhraní AUX-IN 
� Přehrávání hudby & nahrávání přes Bluetooth 
� Žádný počítač/notebook požadováno 
� Pulzující LED svĕtelné efekty na přední stranĕ 
� Vestavĕný 2x 5W stereo reproduktory 
� 2x 1,8W RCA výstupy pro HiFi systémy 
� Gramofony s automatickým vypnutím & 3 rychlostech: 33, 45, 78 otá./min. 
� Konektor pro 3,5mm AUX–IN & pro sluchátka 
� LED displej s podsvícená tlačítka 
� Funkční a snadná manipulace 
 

Technické údaje 

Bluetooth 
V2.1 / perfil A2DP & HFP 
vzdálenost ~10m otevřené plochy 

Režim Gramofon, CD, FM, USB, AUX–IN, Bluetooth 
Reproduktory (vestavěný) 2x 5W stereo (5x9cm), SNR ≦ 80dB, impedance 4Ω 
Frekvenční rozsah (reproduktory) 80Hz–15kHz 
CD-ROM přehrávání CD, CD-R a CD-RW 
Záznam hudebních souborů MP3 na USB (až 32GB) 
Přehrávání hudby z USB až 32GB (MP3/WAV/WMA hudebních souborů) 

Mechanika 
Řemenový pohon & raménko přenosky poloautomatické 
Keramická stereo kazeta s safírovým stylusu 
Průhledný plastový kryt proti prachu 

Napájení vstup AC 100-240V/0.8A 
Napájení výstup DC 12V/2A 

Připojení 
Konektor 3,5mm AUX-IN & sluchátka 
2x 1,8W RCA výstup (levý a pravý kanál) 
USB porty 

USB disk (FAT32) 32GB maximum 
Rychlost gramofonu 33,45,78 otá./minuta 
Materiál MDF + PVC + Plastický 
Hmotnost / Rozměry 3,62kg / (D) 34,2 x (Š) 31,7 x (V) 17,0cm 

Obsah balení 
Bluetooth LED Převodník digitální pro vinylowé desky & 
CD TX-94, Adaptér pro singly 45 otá./minutu, Euro 
napájecí adaptér, Návod k obsluze 

 
 
 
 
 



Pohled zep ředu & Pohled zezadu & Pohled shora 

 
1 Ladicí knoflík pro FM frekvenci 2 Port USB 
3 Kontrolka Pohotovost 9 Tlačítko STOP 
4 Tlačítko Pohotovost 10 Tlačítko Nahrávání (REC) 
5 Tlačítko Funkce 11 Kontrolka Bluetooth 
6 Tlačítko PŘEDCHOZÍ (rychle dozadu) 12 Kontrolka Nahrávání (REC) 
7 Tlačítko DALŠÍ (rychlý posun vpřed) 13 Tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT CD slot 
8 Tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA 14 Ovládací knoflík hlasitosti 

 

 

15 Anténa   
16 Konektor pro sluchátka (3,5mm) 19 Light ON/OFF (vypínač světel) 
17 Konektor AUX–IN (3,5mm) 20 Power ON/OFF (vypínač) 
18 Konektor RCA výstupu 21 DC 12V konektor napájení 

 



Pohled shora  

 

22 Adaptér pro 45 ot/min 
23 Otočný talíř 

26 
Automatického zastavení vypínač 
Vypínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF) 

24 Volič rychlosti 27 Pojistka raménka přenosky 
25 Raménko přenosky 28 Přenosová hlava 

 
Instalace 
POZOR: Abyste zamezili poškození jehly, přesvědčte se, zda je vždy při instalaci, 
přemísťování, ne používán nebo čištění gramofonu kryt jehly na svém místě. 
 
Přenosová hlava 

1 Hrot (“jehla”) 
2 Sestava hrotu 

 

3 Ochrana hrotu 

 
 
 
 



Zapnutí / Vypnutí 
Zapojte pevně a bezpečně napájecí konektor adaptéru do napájecího konektoru [21] na 
zadní straně přístroje. Zapojte elektrickou zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky. 
Zapněte power ON/OFF (vypínač) do polohy ON [20]. 
 
Poznámka:   
� Pořadí funkčního spínače je FM rádio � přehrávání CD � přehrávání USB � 
přehrávání LP (PHO) � přehrávání AUX (AU) � Bluetooth (bt) 
� Všechny záznamy jsou pouze na USB disku, ne na CD nebo LP! Formátem bude MP3 
se 128kBit/s. (1 minuta zabere ~1MB z úložného místa.) 
� Když je spínač [19] pro světelné efekty nastaven do polohy ON, LED světla (přední 
panel přístroje) bude zářit různými barvami je-li hrála hudba. 
 
Příprava nahrávání 
Vezměte USB disk (max. 32GB) a naformátujte ho v PC na FAT32. Zapojte tento USB disk 
do USB portu TX-94. Nahrávání je nyní připraveno. 
 
Poslech FM rádia 
Stiskněte tlačítko "standby (pohotovost)" [4] pro zapnutí přístroje � shora, nejsou zepředu. 
Stiskněte "function (funkce)" [5], FM rádio je výchozí režim. Pak stiskněte tlačítko 
"Přehrát/pauza" [8] na 5 sekund. Vyhledá všechny rozhlasové stanice a uloží je do 
programu (např. P01, P02, atd.). Pak pro výběr naprogramované stanice stiskněte "další" 
[7] nebo "předchozí" [6]. Otáčejte knoflíkem "ladění" [1] pro doladění rozhlasové stanice, 
jestliže příjem není čistý anebo pro ruční vyhledání rozhlasové stanice FM. Připojte USB 
disk do USB portu [] na přední straně přístroje.  
Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVAÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí 
zeleně a rozhlasový program se nahraje na USB disk. pro uložení nahraného souboru 
stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] 
zhasne. 
 
Přehrávání CD 
Stiskněte funkční tlačítko [5] pro přechod do režimu CD; stiskněte tlačítko 
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT [13] pro otevření mechaniky, vložte do ní disk potiskem nahoru, 
stiskněte tlačítko OTEVŘÍT/ZAVŘÍT [13] pro zavření mechaniky; stiskněte tlačítko 
PŘEHRÁT/PAUZA [8], jakmile se disk načte, spustí se jeho přehrávání. Pro pozastavení 
přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro pokračování v přehrávání stiskněte 
znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8]. 
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko “STOP” [9]. Pro přeskakování dozadu mezi 
stopami stiskněte tlačítko PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskakování dopředu mezi stopami 
stiskněte tlačítko DALŠÍ [7].  
Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí 
zeleně a CD se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte znovu 
tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne. 
 



Přehrávání z USB disku 
Stiskněte tlačítko function (funkce) [5] pro vstup do režimu USB; přehrávání se spustí 
automaticky. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro 
pokračování v přehrávání stiskněte znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8]. Pro zastavení 
přehrávání stiskněte tlačítko STOP [9]. Pro přeskakování dozadu mezi stopami stiskněte 
tlačítko PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskakování dopředu mezi stopami stiskněte tlačítko DALŠÍ 
[7]. 
 
Přehrávání p řes Bluetooth 
Stiskněte funkční tlačítko [5] pro vstup do režimu Bluetooth. Kontrolka Bluetooth [11] 
zmodrá, začne blikat a ozve se zvukový signál (beep). 
 
Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním telefonu nebo tabletu a pak vyhledejte 
gramofon podle názvu “TX-94”.  Po spárování a připojení kontrolka Bluetooth [11] zmodrá a 
přestane blikat. Nyní lze přehrávat hudbu z mobilního telefonu nebo tabletu přes Bluetooth 
spojení. Pro přehrávání stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8], pro pozastavení 
přehrávání stiskněte znovu tlačítko PŘEHRÁT/PAUZA [8]. Pro zastavení přehrávání 
stiskněte tlačítko STOP [9]. Pro přeskakování dozadu mezi stopami stiskněte tlačítko 
PŘEDCHOZÍ [6]. Pro přeskakování dopředu mezi stopami stiskněte tlačítko DALŠÍ [7]. Pro 
odpojení Bluetooth stiskněte a přidržte tlačítko STOP [9]. 
 
Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí 
zeleně a bezdrátově přenášená hudba přes Bluetooth se nahraje na USB disk. Pro uložení 
nahraného souboru stiskněte znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka 
NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne. 
 
Přehrávání vinylové LP desky 
Před přehráváním nejprve odjistěte pojistku raménka přenosky [27] a sundejte kryt 
přenosky z jehly hrotu. Stiskněte funkční tlačítko [5] pro přechod do režimu GRAMOFONU; 
položte desku na otočný talíř [23], zvolte požadovanou rychlost pomocí voliče rychlosti [24], 
pak položte jehlu jemně na desku, otočný talíř se začne otáčet, když bude raménko 
přenosky [25] na místě. 
 
Vedle voliče rychlosti se nachází vypínač AUTOMATICKÉHO ZASTAVENÍ [26] vedle voliče 
rychlosti [24]. Je-li vypínač AUTOMATICKÉHO ZASTAVENÍ v poloze ON, deska se 
automaticky zastaví po přehrání (u několika málo vinylových desek se zastaví ještě před 
koncem anebo se na konci nezastaví). Je-li funkce automatického zastavení vypnuta, 
deska se po přehrání nezastaví. 
 
Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí 
zeleně a vinylová deska se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte 
znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne. 
 
 



Konektor vstupu AUX–IN 
Pro poslech z externího zdroje, jako např. MP3 přehrávače nebo chytrého telefonu, připojte 
vhodný kabel (konektor 3,5mm na konektor 3,5mm) ke konektoru AUX IN [17] na zadní 
straně přístroje, a stiskněte funkční tlačítko [5] pro vstup do režimu AUX. 
Stiskněte tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] se rozsvítí 
zeleně a externí zdroj se nahraje na USB disk. Pro uložení nahraného souboru stiskněte 
znovu tlačítko NAHRÁVÁNÍ (REC) [10]. Kontrolka NAHRÁVÁNÍ (REC) [12] zhasne. 
Pozor:  Hlasitost z externích zdrojů není dostatečně hlasitá. Musíte zvýšit hlasitost ze 
svého externího zařízení. 
 
Konektor sluchátek 
Pro poslech do sluchátek připojte svá sluchátka do konektoru pro sluchátka [16]. 
 
RCA výstup pro externí reproduktor 
Červený RCA výstup je pravý audio kanál; bílý RCA výstup je levý audio kanál. Připojte 
jednu stranu propojovacího RCA kabelu** (**není v balení) ke stereofonnímu systému nebo 
zesilovači s reproduktorem a druhou stranu RCA výstupů na TX-94. Nyní lze poslouchat 
hudbu přehrávanou z vašeho TX-94 přes domácí audiosystém. 
 
JAK VYMĚNIT JEHLU 
� Vyjmutí jehly z hlavy p řenosky:  Vložte šroubovák na kraj hlavy s jehlou a zatlačte dolů 
ve směru znázorněném na nákresu “A”. Vyjměte hlavu s jehlou vytažením dopředu a 
zatlačením dolů. 
 
�� Vložení jehly z hlavy p řenosky: Podržte hrot hlavy s jehlou a zasuňte ji zatlačením 
ve směru znázorněném na nákresu “B”. Zatlačte hlavu s jehlou nahoru ve směru 
znázorněném na nákresu “C”, až jehla zapadne do své polohy. 
 

   
 
 
 
 

 
 Guide Pins (inside) 

  
Vodicí kolíky (uvnitř) 



Důležitá opat ření 
� Vybalení a manipulace 
Opatrně otevřete krabici a odstraňte obal. Odstraňte plastový sáček a uchovejte veškerý 
obalový materiál pro budoucí použití. Udržujte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí a 
domácích zvířat. 
� Umístění audioaparatury 
Položte zařízení na stabilní povrch, mimo jakékoliv zdroje tepla a zajistěte odpovídající 
ventilaci v okolí audioaparatury. 
� Ventilace a zdroje tepla 
Nepokládejte žádný materiál na větrací otvory během používání, způsobí to přehřátí 
zařízení a poruchu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, nebo do blízkosti 
zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo oheň. 
� Svíce a otev řené plameny 
Nepokládejte zapálené svíce nahoru ani po stranách této aparatury. 
Nedovolte výskyt otevřených plamenů v blízkosti krytu. 
� Připojení 
Při zapojování aparatury do elektrické zásuvky nedávejte vodiče tak, aby o ně bylo možné 
zavadit. Nepokládejte na napájecí šňůru žádné těžké předměty. 
� Vlhkost 
Neumisťujte toto zařízení do mokrých nebo vlhkých podmínek, jako jsou zamlžené kuchyně, 
koupelny nebo sklepy. Nedovolte vodě ani jiné tekutině, aby se dostaly do zařízení. 
Nedotýkejte se zástrčky nebo adaptéru mokrýma rukama. Pokud by se do aparatury 
dostala vlhkost, odpojení od napájení. 
� Údržba a čištění 
Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. Používejte měkký suchý hadřík, na těžko 
odstranitelné skvrny použijte měkký hadřík s roztokem jemného čisticího prostředku. 
Nepoužívejte kapaliny na bázi alkoholu či abrazivní prostředky. 
 
Důležitá bezpe čnostní opat ření / Upozorn ění / Údržba 
� Nepoužívejte tuto jednotku pro jiné účely. � Nevystavujte ji nárazům/ohybu/vibracím 
(nepoužívejte baterii, jestliže spadla na zem nebo je-li poškozena). � Nepokoušejte se jej 
otevírat/opravovat/rozmontovat � Neskladujte  v prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí/ 
blízko otevřeného ohně/vody. � Přestaňte  přístroj  používat, pokud zaznamenáte 
neobvyklý zápach/tepelnou deformaci/změnu barvy krytu nebo jiné nezvyklé okolnosti.   
� Chraňte před dětmi/osobami se sníženými mentálními schopnostmi nebo 
neseznámenými s obsluhou tohoto přístroje. 
 

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 

 

 


