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 * Návod k obsluze 

Neckband Speaker BT-X50 

 

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! POZNÁMKA: Nenastavujte hlasitost příliš 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 

*Užijte si vašeho výrobku. Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře 
známých internetových portálů. 

Vlastnosti 
• Náhlavní soustava pro dokonalý skutečný prostorový zvuk  
• Přenos hudby a funkce handsfree přes Bluetooth V5.0 
• Poslouchejte hudbu a poslouchejte svět kolem sebe 
• Připojte jakýkoli zdroj zvuku pomocí kabelu AUX 

• Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory 

• Ideální pro sportovní aktivity, hry a další aktivity 

• Flexibilní silikonové pouzdro pro příjemné pohodlí při nošení 

  



Technické údaje 

 Verze Bluetooth  Verze 5.0  

 Reproduktor 
 2*3W (6W RMS) rozsah frekvencí 
 20Hz~20kHz 

 Bluetooth 
 Vzdálenost přenosu ~10m (otevřený prostor) 
 Frekvenční pásmo 2.4GHz 
 Vyzařovaný přenosový výkon max. 2,5mW 

 Napájení 
 500mAh lithium-polymerová baterie 3,7V / 
nabíjení přes Micro USB konektor 

 Režimy  Bluetooth, AUX-In, SD-karta 

 Doba nabíjení  ~3 hodiny (DC 5V/1A) 

 Doba přehrávání / mluvení  ~4 hodiny (max. VOL) / ~4.5 hodiny 

 Doba pohotovosti 
 ~27 hodin (připojení BT, bez 
přehrávání hudby) 

 SNR / THD / Impedance  90dB / 0.1% / 4Ω  

 Provozní teplota  –10°C až do +50°C 

 Skladovací teplota  –10°C až do +50°C 

 Třída ochrany  IPX5 (odolné proti postříkání vodou) 

 Materiál  PC / ABS / Silikon 

 Hmotnost/rozměry  256g / (D) 246 x (Š) 208 x (V) 41cm 

 Obsah balení 

 MusicMan® BT-X50, Micro USB 
 nabíjecí kabel, zvukový kabel 
(3,5mm), 
 návod k obsluze 



 

Přehled produktu 

 

 

1.  Mikrofon 6.  Provozní kontrolka LED 

2.  Slot pro MicroSD kartu 7.  Hlavní vypínač on/off (zap/vyp) 

3.  Port AUX 8.  Další skladba / hlasitost výš 

4.  Port Micro USB 9.  Režim přehrávání / pozastavení 

5. Nabíjení LED kontrolka 10.  Předchozí skladba / hlasitost snížit 

Funkce tlačítka 

 Zapnutí  stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko 7 

 Vypnutí  stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko 7 

 Přehrát/Pauza  krátce stiskněte tlačítko 9 

 Změnit režim  stiskněte a podržte tlačítko 9 

 Další skladba  krátce stiskněte tlačítko 8 

 Předchozí skladba  krátce stiskněte tlačítko 10 

 Zvýšení hlasitosti  stiskněte a podržte tlačítko 8 

 Snížení hlasitosti  stiskněte a podržte tlačítko 10 
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První použití 
Připojte reproduktor pomocí kabelu Micro-USB a napájecího 
adaptéru USB (není součástí dodávky). 
Stiskněte a podržte tlačítko napájení (7) po dobu dvou sekund, dokud 
se neobjeví aktivační zvuk. Kontrolka LED provozu svítí modře.  
Zařízení je nyní připraveno k párování. Otevřete na svém zařízení 
Bluetooth nastavení Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte 
„MusicMan BT-X50“. Můžete také použít reproduktor s Aux-In nebo 
SD-kartou. Pomocí tlačítka režimu (9) můžete změnit režim z 
Bluetooth na AUX nebo SD-kartu. 

Jak nabíjet náhlavní soupravu BT-X50 
BT-X50 má interní dobíjecí baterii, která musí být před prvním 
použitím plně nabita. První nabití baterie trvá přibližně 3 hodiny. 
Reproduktor můžete nabíjet buď pomocí běžného USB adaptéru * 
(5V/1A) (*není součástí balení). Během nabíjení se LED indikátor 
nabíjení změní na ČERVENOU. Po úplném nabití reproduktoru 
kontrolka LED zhasne. 
Plně nabitá baterie reproduktoru má energii až 4 hodiny přehrávání 
nebo až 27 hodin v pohotovostním režimu Po připojení přes 
Bluetooth bude na vašem telefonu viditelný stav baterie.  

Režim 
Režim Bluetooth 
Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními BT-X50 a 
Bluetooth. Pokud během 10 minut neproběhne párování, 
reproduktor zruší režim párování a vypne se. 
Před zahájením párování musí být reproduktor zapnutý. 
Poznámka: Aktivujte v telefonu funkci Bluetooth a nastavte telefon, 
aby hledal zařízení Bluetooth. Pokyny naleznete v uživatelské 
příručce k telefonu. 
(Vyberte ze seznamu nalezených zařízení a připojte zařízení 
„MusicMan BT-X50“. Když budete požádáni o zadání kódu PIN, 
zadejte „0000“ a spárujte reproduktor s telefonem. 
Pokud je párování úspěšné, uslyšíte zvuk připojení a reproduktor 
přejde do klidového stavu. 
  



Automatické opětovné připojení 
Když je BT-X50 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je 
dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy připojenému 
zařízení.  

Režim SD karty 
Vložte Micro-SD kartu (max. 32GB) do zařízení v zapnutém stavu. 
Reproduktor automaticky přehraje skladby z SD karty. Režim můžete 
také změnit stisknutím a podržením tlačítka režimu (9). 

Režim AUX 
Připojte kabel AUX k jakémukoli zdroji zvuku, se kterým budete 
pracovat. 
Režim můžete také změnit stisknutím a podržením tlačítka režimu (9) 
poté, co je zařízení zapnuto. V režimu AUX je použitelné pouze 
tlačítko přehrávání/pauzy. Pro změnu skladeb použijte zdrojové 
zařízení.  

Jak používat funkce zařízení 
Uskutečnit hovor: Chcete-li uskutečnit hovor, používejte telefon 
obvyklým způsobem, když je k telefonu připojen reproduktor. Zvuk 
bude automaticky přenesen do reproduktoru. 

Přijmout hovor: v případě příchozího hovoru stiskněte tlačítko 
přehrát/pauza (9) na reproduktoru nebo pomocí kláves telefonu 
přijmout hovor.  
Ukončit hovor: po ukončení hovoru stiskněte tlačítko 
přehrát/pauza (9) reproduktoru nebo ukončit hovor pomocí kláves 
telefonu. 
Přehrávání/pauza hudby: krátkým stisknutím tlačítka 
přehrávání/pauza (9) přehrajete nebo pozastavíte hudbu. Samotný 
reproduktor nemůže provádět žádné nahrávání. Pokud chcete 
poslouchat hudbu prostřednictvím reproduktoru, musíte na svém 
zařízení Bluetooth (např. Smartphone) spustit hudební skladbu. 
  



Odstranění závad 
Pokud nemůžete připojit reproduktor k telefonu, postupujte 
následovně: 
●Ujistěte se, že je reproduktor nabitý a zapnutý. 
●Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth. 
●Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10m od 
telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, 
například stěny nebo jiná elektronická zařízení. 
●BT-X50 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá 
baterie nebo problém s nabíjením BT-X50. 
(BT-X50 doporučujeme plně nabít každé 2-3 měsíce, i když 
zařízení dlouho nepoužíváte). 
●Hluky z BT-X50 mohou být špatným signálem Bluetooth, aby se 
zabránilo šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10m. 

Upozornění 
●Nabíjejte BT-X50 pouze přes DC 5V port Micro USB pomocí 
dodaného nabíjecího kabelu Micro USB. Můžete také použít 
nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. BT-X50 
nenabíjejte (!) vyšším napětím! 
●Pokud se BT-X50 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo 
pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by 
uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. 
●BT-X50 nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. 
●Dávejte pozor, aby vám BT-X50 nepadl nebo netřásl, mohlo by to 
poškodit desky nebo mechaniku vnitřních obvodů. 
●Uchovávejte BT-X50 v suchém a větraném prostředí Nevystavujte 
vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny 
nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. 
●Tato BT-X50 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká 
místa. 
●BT-X50 uchovávejte mimo dosah dětí. 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: 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! 
Čištění: 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 

  

 

 


