
MusicMan ®  *  Návod k obsluze 

Karaoke Mikrofon KidsFun BT-X46 
 

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 

 
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být p řed prvním použitím úpln ě nabitá. 

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

Vypněte všechna za řízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení s ignálu! 
POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost p říliš vysoko – mohlo by dojít k poškození 

sluchu! 
 

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 s 3W reproduktorem pro děti  
� Streamování hudby (MP3) přes BT V4.2, AUX–IN (mobilní telefon, 
tablety, notebook, PC atd.) 
� Funkce echo  
� Nastavéní hlasitosti  
� Snadná manipulace pro děti  
� Zábava při zpěvu pomocí různými aplikacemi na na zpěv & 
karaoke  
� Zpĕv s rodinou & přáteli, pro obřady & Karaoke strany 
 
 
 
 



Technické údaje 

Bluetooth 
V4.2 / Profil A2DP / ~10m vzdálenost / frekvenční pásmo 

2,4GHz / radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW 

Funkce Bluetooth, AUX IN, výstup na sluchátka 

Výstup  1x 3W reproduktor (mono) Ø 5,2cm 

Vstup 1x mikrofon (MIC je uvnitř hlavy mikrofonu) 

Napájení 
Vestavěná dobíjecí 1000mAh lithium polymerová baterie 

typu 102050 3,7V 

Doba nabíjení ~2–3 hodiny 

Doba přehrávání ~5–8 hodiny (střední hlasitost, Bluetooth) 

Kmitočtový rozsah reproduktoru 100Hz–10kHz 

Rozsah / deformace akustického tlaku >115dB, 1kHz, THD<1% 

SNR / impedance reproduktoru ≦80dB / 3Ω 

MicroSD* karta až 32GB (FAT 32) [*není součástí balení] 

Nabíjecí napětí / proud  DC 5V / 1A 

Materiál Plast ABS + Gumový kryt 

Hmotnost / Rozměry 270g / (D) 22,0 x (Š) 8,0 x (V) 5,5cm 

Obsah balení 

MusicMan® Karaoke Mikrofon KidsFun BT-X46, 

Nabíjecí kabel USB-na-Micro USB, Kabel Micro 

USB-na-audio (AUX) s 3,5mm zdířkou, Návod k 

obsluze 
 

Pokyny pro ochranu životního prost ředí:  Obalové materiály 
jsou suroviny a lze je opět použít. Vyřazené přístroje a baterie 
nepatří do domovního odpadu! 
 
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 

 

 
 
 

 

 



Přehled produktu 

 

Tlačítka & Funkce 

A Mikrofon B Středová část C Spodní část 

1 Hlava mikrofonu 6 Reproduktor 

2 
Mikrofon  

VOL  

Hlasitost mikrofonu zvyšte nebo snižte (dolů). Když 

je ovladač nastaven na OFF (vypnuto), mikrofon je 

ztlumený. 

3 Ozvěna Nastavte efekt ozvěny. (nahoru=více) / (dolů=méně) 

 



4 
Hlavní vypínač  
(přehrávání/poza
stavení) 

1x stiskněte hlavní vypínač; MODRÁ LED se 

rozsvítí. Pro vypnutí jej znovu 1x stiskněte. 

5 
Kontrolka  
napájení /  
nabíjení 

Při napájení bude LED svítit MODŘE. Při 

nabíjení bude LED svítit ČERVENĚ. 

ČERVENÁ LED zhasne, až bude baterie 

plně nabita. 

7 
USB nabíjení /  
Vstup AUX–IN 

Buď k nabíjení zařízení, nebo pro použití 

jako hudebního vstupu. 

8 
3,5mm sluchát- 
kový vstup 

Pro externí přehrávání připojte sluchátka 

nebo HiFi soustavu. 

 
Nabíjení 
BT-X46 se automaticky vypne, až bude jeho baterie příliš slabá. 
Před prvním použitím musí být baterie zcela nabitá (~2-3 hodiny). 
Pro nabíjení vložte nabíjecí kabel do portu micro USB mikrofonu, 
druhý konec do portu USB počítače nebo jiné nabíječky USB.Baterii 
doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 2–3 měsíce, dokonce i 
když BT-X46 nepoužíváte. Při nabíjení mikrofonu, svítí kontrolka 
ČERVENĚ. Až se zcela nabije, tak kontrolka zhasne. (Doporuču- 
jeme, abyste mikrofon při nabíjení vypnuli, jinak bude nabíjení trvat 
déle). Automaticky se vypne, až bude baterie slabá. 
 

Režim Bluetooth  

� Zapněte mikrofon. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER. �� Až 
LED vedle tlačítko POWER začne svítit MODŘE, tak bude mikrofon 
v provozním režimu. ��� Mikrofon připojte k vašemu zařízení 
Bluetooth. (např. chytrý telefon, tablet, notebook, PC). Běžte do 
nastavení a ve vašem chytrém telefonu vyhledejte nová zařízení. 
Objeví se název mikrofonu „MusicMan BT-X46“ , musíte jej vybrat a 
připojit.  
 



Poznámka:  Až bude vyžadováno heslo v připojení Bluetooth, tak na 
chytrém telefonu/tabletu zadejte „0000”. 
 
���� Po úspěšném párování Bluetooth z mikrofonu uslyšíte 
signál. Poté, co uslyšíte potvrzující zvuk, potrvá pár sekund, než 
dojde ke skutečnému připojení mezi oběma zařízeními. Při spuštění 
přehrávání na zařízení Bluetooth můžete začít zpívat. 
����� Přehrávání spustíte nebo pozastavíte stisknutím tlačítka 
POWER. Chcete-li se vrátit na předchozí stopu nebo přejít na další 
skladbu, je nutné použít připojené zařízení Bluetooth (není možné 
na BT-X46). 
  
Poznámka:  
� Pro dosažení nejlepší kvality zvuku je důležité, abyste mikrofon 
drželi blízko (max. vzdálenost 2cm) před vašimi ústy a téměř ve 
vertikální poloze.  
� Když budete používat audio kabel Micro USB, tak se připojení 
Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, 
notebook, PC atd.) automaticky odpojí. 
 
Režim AUX (režim kabel) � použijte audio kabel Micro USB 

BT-X46 také můžete připojit k vašemu mobilnímu zařízení (např. 
chytrý telefon, tablet, PC atd.) pomocí dodaného kabelu Micro 
USB-na-audio. Potom otevřete jakoukoli aplikaci karaoke podle 
vašeho výběru nebo YouTube anebo skladby přehrávejte z vašeho 
chytrého telefonu. 
 
Poznámka:   
� Aplikace karaoke třetích stran jsou buď bezplatné, nebo jsou 
placené. Hledejte je v obchodu Google nebo obchodu Apple 
(vyhledávací slova jsou: zpívat, karaoke atd). Vyberte píseň a hned 
můžete začít zpívat. 
 



� Samotný BT-X46 NEMŮŽE provádět žádné nahrávání.  
� S ohledem na nainstalovanou aplikaci mohou být nahrávky na 
vašem mobilním telefonu jednou z možností.  
� Při použití kabelu Micro USB-na-audio, se připojení Bluetooth 
stejného mobilního zařízení (např. chytrý telefon, tablet, notebook, 
PC atd.) automaticky odpojí. 
 

Kompatibilní s v ětšinou mobilních telefon ů a tablet ů  
� iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5SE / 7 / 7Plus / 8 / 8 Plus / X 
� iPad Mini 2 / Mini 4 / new iPad / iPad Air 1 / iPad Air 2 / iPad Pro 
� Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S7 / S7 Edge / S8 / S9 
� Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note Edge 
� HTC, BlackBerry, Sony, LG, Motorolla atd. 
 
Odstran ění závad  
� Mikrofon se vypne, ale znovu nezapne  
� to může být buď slabou baterií nebo problémem v napájení  
�� mikrofon nabijte a zkontrolujte připojení kabelu Micro USB. 
� Mikrofon nepřehrává hlas  
� možná je nastavena příliš nízká hlasitost �� zapněte nebo 
upravte hlasitost mikrofonu (Tlačítko 2) nebo změňte polohu hlavy 
mikrofonu k ústům. 
� Z mikrofonu vychází hluk � to může být slabým signálem 
Bluetooth (pro zabránění hluku buďte v dosahu Bluetooth ~10m.) 
� Není připojení Bluetooth � (a) to může být tím, že v dosahu není 
připojení Bluetooth �� (a) zkraťte vzdálenost k chytrému telefonu, 
nebo (b) je s mikrofonem spárováno jiné mobilní zařízení (např. 
chytrý telefon, tablet) �� (b) zrušte spárování s jiným zařízením. 
 
 
 
 
 



Upozorn ění 
� Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí 
vypne, tak zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud je vybitá, 
tak ji zcela nabijte a zkuste to později znovu. (Mikrofon 
doporučujeme nabít jednou za 2-3 měsíce, i když jej dlouho 
nepoužíváte). � Mikrofon nabíjejte pouze prostřednictvím otvoru DC 
5V Micro USB pomocí dodaného původního nabíjecího kabelu 
Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) 
max. DC 5V/1A. Mikrofon nenabíjejte (!) vyšším napětím! � Když je 
mikrofon v režimu AUX-IN, tak značně nezvyšujte (!) hlasitost na 
mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD atd. 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 jeho mobilní 
zařízení podporuje A2DP. � Nepokoušejte se zařízení demontovat, 
mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. � Mikrofon 
neupusťte na zem ani s ním netřeste, může to poškodit vnitřní desky 
s plošnými spoji nebo mechaniku. � Mikrofon uchovávejte 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 jej uchovávejte mimo vlhká místa. � Mikrofon uchovávejte 
mimo dosah malých dětí. 
 
 
 
 
 


