
MusicMan
®
 * Uživatelská příručka 

DAB+ Socket zvuková stanice BT-X51 
 

Přenosné kuchyňské rádio Bluetooth s DAB+, FM rádiem a BT s 
displejem 27 x 15mm 

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 

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00 

 
Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení 

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

nabitá. 
 
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. 
 

 

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo 

dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat 

lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) 

baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a 

nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, 

neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat 

baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z 

přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je. 

 

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 

 

 

 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


Funkce 

 Zvuková stanice s rádiem DAB+ & FM, Bluetooth V4,2 & AUX-IN 
 Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími Bluetooth, chytrými 
telefony, tablety, atd.   Dobíjecí kdekoli přes zásuvky  Vyměnitelná baterie 
800mAh pro přenosné použití  MicroSD slot pro kartu & port USB až 32GB  
Vstup AUX pro připojení dalších zvukových zařízení  IPodsvícený LCD 
displej (2,7x1,5cm)  Funkce Hodiny & Budík  Možnosti napájení: 
vyměnitelná baterie, MicroUSB nebo AC adaptér* (*součástí balení)  Ideální 
pro použití doma nebo na cestování (široká rozmanitost rádia, nejjednodušší 
instalace, brilantní kvalita zvuku 

Technická specifikace 

Bluetooth 
Bluetooth V4,2 / ~10m vzdálenost / vysílací pásmo 2,4GHz / 
vyzařovaný přenosový výkon max. 2,5mW 

Funkce DAB/FM, Bluetooth, MicroSD karta, USB flash disk, AUX–IN 

Výstup 
RMS 3W (mono, Ø 5,2cm) reproduktor, impedance 4Ω, Ø 
5,2cm / THD = 10% 

Frekvenční reproduktor 100Hz–20kHz 

DAB+ rozsah frekvencí 170Hz-240MHz 

FM rozsah frekvencí 87,5Hz-108,0MHz 

AUX-IN 
3,5mm stereo konektor (analogový zvukový 
vstup) 

Formát hudby MP3 / WAV 

SNR / DAB+ senzitivita ≥ 80dB / –101dB 

Napájení Vyměnitelná dobíjecí lithiová 800mAh baterie 3,7V 

Doba nabíjení 
~2–3 hodiny (nabíjecí kabel USB nebo síťová 
zástrčka*, *součástí balení) 

Doba přehrávání 
~3 hodiny / ~4 hodiny (max. VOL, BT/SD karta nebo 
USB) 
~10 hodin s 50% hlasitostí 

Doba pohotovosti ~20 hodin (připojení BT bez přehrávání hudby) 

Doba pohotovosti ~6 měsíců (v režimu VYPNUTÍ) 

Příkon DC 5V/1A nebo AC 220–240V 50Hz 

Externí anténa (pro DAB+ & FM rádio), délka: 8,5–33,5cm 

Materiál PC & ABS 

Hmotnost / rozměry 260g / (D) 9,5 x (Š) 10,5 x (V) 4,5cm 

Balení  
obsahuje 

MusicMan® DAB zvuková stanice do zásuvky BT-X51, BL-5C 
800mAh baterie, Micro USB nabíjecí kabel, AUX–IN kabel, 
Adaptér do záasuvky, uživatelská příručka 

 



Nabíjení 

Před prvním použitím otevřete kryt baterie, vložte baterii do přihrádky a 
zavřete ji. Nabíjení BT-X51 je možné dvěma způsoby: Připojte AC adaptér k 
BT-X51 a zapojte jej do zásuvky AC 220-240V 50Hz, nebo použijte port 
MicroUSB (12) připojením kabelu MicroUSB k BT-X51. Připojte nabíjecí kabel 
k DC 5V/1A USB adaptéru* (*není součástí balení) nebo k USB portu 
počítače.  
 
ČERVENÁ LED na horní straně svítí při nabíjení ve stavu VYP. Když je 
BT-X51 plně nabitý, ČERVENÁ LED zhasne a signál baterie na displeji bude 
plný. (Doporučujeme vypnout BT-X51 během nabíjení. Plné nabití trvá delší 
dobu, pokud se při nabíjení zařízení používá.)  

Přehled produktu: Přední / zadní / horní / boční 

 

 

 
 

1 LCD displej (podsvícený) 

2 

MENU(MENU) (pouze pro režim DAB+ & FM) 
V režimu DAB+ & FM: 
 Krátkým stisknutím zkontrolujete sílu signálu, frekvenci, žánr, Bitrate, 
Radio text  Stisknutím dlouze vstoupíte do Menu(Menu) nastavení: 
Time/Date(Čas/datum), Alarm1(Alarm1), Alarm2(Alarm2), Sleep 



time(Doba spánku), Factory reset(Tovární nastavení), System 
version(Systémová verze), Backlight(Podsvícení), Contrast(Kontrast) 
(pro zadání nastavení použijte Přehrávání/Pauza (7), Předchozí (5)/Další 
(9)) 

3 

Power On / Off (Zapnutí / vypnutí napájení) / režim změny 
Power On(Zapnutí)  jednou stiskněte tlačítko. 
Power Off(Vypnutí)  držte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund 
Krátký stisk  pro změnu režimu (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) po 
zapnutí 

4 
Search(Hledání) 
V režimu DAB+ & FM: krátkým stisknutím automaticky vyhledáváte a 
ukládáte rozhlasové stanice 

5 
Předchozí skladba 
Krátké stisknutí  přejděte zpět na poslední stopu / přepínání mezi 
rozhlasovými stanicemi 

6 
Hlasitost – 
Krátké stisknutí  snížení VOL(hlasitost) / Dlouhé stisknutí  rychlé 
snížení VOL(hlasitost) 

7 

Přehrát / Pauza 
Krátké stisknutí  Přehrát/Pozastavit / vyberte DAB+ rozhlasovou 
stanici. 
Dlouhé stisknutí  přepnete zařízení do pohotovostního režimu. 

8 
Další skladba 
Krátké stisknutí  přesun na další skladbu / přepínání mezi 
rozhlasovými stanicemi 

9 

Hlasitost + 

Krátké stisknutí  zvýšení VOL(hlasitost) / Dlouhé stisknutí  rychlé 

zvýšení VOL(hlasitost) 

10 Reproduktor 14 Slot MicroSD karta 

11 USB port (pouze data) 15 AC zástrčka 

12 MicroUSB port 16 Přihrádka na baterie 

13 AUX–IN port 17 Anténa (DAB+ & FM) 

18 

LED (indikátor světla) 
 V režimu DAB+ nebo FM: MODRÁ LED je vypnutá 
 Na BT/AUX/USB/MicroSD kartě MODRÁ LED 
 Pokud není připojen BT/USB nebo MicroSD, rychle bliká. 
 bliká pomalu, když je připojen BT nebo jednotka microSD/USB 
přehrává hudbu. 
 Po pozastavení hudby zůstává stabilní. 
 V režimu AUX bliká MODRÁ LED vždy pomalu. 
 V režimu nabíjení svítí ČERVENÁ LED trvale a po úplném nabití 
zhasne 

 



Radio režim (DAB+ / FM) 

Poznámka: Rozhlasové stanice se ukládají a ukládají se v nalezeném pořadí. 
Není možné změnit pořadí nalezených rozhlasových stanic ani nastavit 
oblíbené položky. 
 
Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3).  
Krátkým stisknutím tlačítka power(napájení) (3) přepnete do režimu Rádio. 
Můžete si vybrat mezi digitálním rádiem (DAB+) a FM rádiem (FM). LED je 
vypnutá Stisknutím tlačítka vyhledávání (4) lze zahájit automatické 
search(vyhledávání) stanic a uložení nalezených stanic. Mezi uloženými 
stanicemi můžete přepínat stisknutím další nebo předchozí skladby. 
Stisknutím tlačítka Přehrát/Pauza potvrďte stanici. Nastavte hlasitost 
stisknutím tlačítek Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost 
zvýšit). 
 

Režim hudby (MicroSD nebo USB) 

Poznámka: Vložené zařízení (MicroSD nebo USB flash disk) musí být 
naformátováno na FAT32 a hudební soubory musí být MP3, WAV. 
 
Pro zapnutí BT-X51 stiskněte vypínač (3).  
Chcete-li přehrávat soubory MP3 z karty MicroSD nebo USB, opakovaným 
stisknutím tlačítka power(napájení) (3) přejděte do režimu USB nebo SD. LED 
bliká MODŘE. Přehrávání se spustí automaticky. V případě potřeby vyjměte 
zasunutý kabel AUX. Stisknutím tlačítka Play/Pause(Přehrát/pauza) spustíte a 
pozastavíte přehrávání hudby. Můžete vybrat píseň stisknutím next track(další 
skladba) nebo previous track(předchozí skladba). Nastavte hlasitost 
stisknutím tlačítek Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost 
zvýšit). 
 

Režim Bluetooth 

Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3). Několikrát krátkým 
stisknutím tlačítka power(napájení) přepnete do režimu Bluetooth. LED bliká 
MODŘE. Po vstupu do režimu Bluetooth se Bluetooth automaticky aktivuje. 
Chcete-li spárovat a hledat párovací jméno, zapněte Bluetooth mobilního 

telefonu nebo jiných zařízení podporujících Bluetooth “MusicMan DAB 
BT-X51(MusicMan DAB BT-X51)”.  
 
Stisknutím tlačítka Play/Pause(Přehrát/pauza) spustíte a pozastavíte 
přehrávání hudby. Můžete vybrat píseň stisknutím next track(další skladba) 
nebo previous track(předchozí skladba). Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek 
Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit). 



AUX–IN režim 

Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí kabelu 
AUX-IN Připojte jeden konec 3,5 mm kabelu AUX–IN do konektoru AUX–IN a 
druhý konec do konektoru AUX-OUT v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD 
přehrávači a poslouchejte hudbu.  
 
Pro power(napájení) BT-X51 stiskněte vypínač (3).  
Několikrát krátkým stisknutím tlačítka power(napájení) přepnete do režimu 
AUX-IN. Funkce bliká MODŘE. Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka 
Volume Down(Hlasitost snížit) a Volume Up(Hlasitost zvýšit) na externím 
zařízení a na BT-X51. 
 
Poznámka: V režimu AUX–IN funguje pouze 
VOL–(HLASITOST-)/VOL+(HLASITOST+). Stisknutím tlačítka 
play/pause(přehrát/pauza) můžete ztlumit zařízení, ale píseň se přehraje, 
protože pochází z externího zařízení. 
 

System settings(Systémové nastavení) 

Chcete-li zadat nastavení systému, přejděte do režimu DAB+ nebo FM a 
dlouze stiskněte tlačítko nabídky. Stisknutím previous track(předchozí 
skladba)/next track(další skladba) vyberte nastavení. Zadejte nastavení 
stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza). 
 
Time/Date(Čas/datum) 
Pro nastavení data a času stiskněte previous track(předchozí skladba)/next 
track (další skladba)u a potvrďte tlačítkem play/pause(přehrát/pauza) 
 
Budík 
Na BT-X51 můžete nastavit dva alarmy. Chcete-li nastavit budík, použijte 
previous track(předchozí skladba) / next track(další skladba) a vyberte 
možnost Alarm: zapnuto, nastavte hodinu, nastavte minutu, nastavte hlasitost 
a nastavte režim (budík, DAB+ nebo FM). Použijte tlačítko Play/Pause 
(Přehrát/Pauza) pro potvrzení vstupu. 
Po spuštění budíku aktivujte funkci odložení stisknutím tlačítka Play/Pause 
(Přehrát/Pauza). BT-X51 začne alarmovat znovu po 9 minutách. Pro ukončení 
stiskněte tlačítko napájení. 
 
Poznámka: Pokud chcete vzbudit a BT-X51 by neměl přehrávat hudbu celou 
noc. Dlouhým stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza) přejdete do 
pohotovostního režimu. 
 
 



Sleep time(Doba spánku) 
Chcete-li upravit čas spánku, stiskněte previous track(předchozí skladba) / 
next track(další skladba) a nastavte čítač mezi 5 a 120 minutami (5, 15, 30, 60, 
90, 120minut). Použijte tlačítko Play/Pause(Přehrát/Pauza) pro potvrzení 
vstupu. Po uplynutí nastavené doby se BT-X51 přepne do pohotovostního 
režimu.  
 
Factory reset (Tovární nastavení) 
Chcete-li nastavit zařízení zpět na tovární nastavení, zvolte Ano. Zvolíte-li Ne, 
nic se nestane. Použijte tlačítko play/pause(Přehrát/Pauza) pro potvrzení 
vstupu. 
 
System version(Systémová verze) 
Vyhledejte verzi firmwaru zde. 
 
Backlight(Podsvícení) 
Nastavte čas, jak dlouho by mělo trvat vypnutí podsvícení. Nastavte ho 
stisknutím previous track(předchozí skladba)/next track(další skladba). 
Použijte tlačítko play/pause (přehrát/pauza) pro potvrzení vstupu. 
 
Contrast(Kontrast) 
Nastavte contrast(kontrast) (0-31) stisknutím previous track(předchozí 
skladba) / next track(další skladba). Použijte tlačítko play/pause(přehrát/pauza) 
pro potvrzení vstupu.  

FAQ 

 Něco nefunguje správně s BT-X51  Vypněte zařízení, odpojte napájení a 
vyjměte dobíjecí baterii nebo  Použijte tovární nastavení. 
 
 Není možné stisknout žádné tlačítko nabíjejte zařízení pomocí MicroUSB 
nebo AC zásuvky 
 



Varování 

 Pokud se zařízení po zapnutí nezapne nebo se po zapnutí vypne, 
zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud je vypnuto OFF, nabijte jej plně 
a zkuste to znovu později. (Doporučujeme nabíjet zařízení 1x týdně, pokud se 
nepoužívá delší dobu.)  
 
 Pokud zařízení pracuje v režimu AUX–IN, nezvyšujte (!) hlasitost mobilního 
telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD atd.; může dojít ke 
zvukovému boomu nebo zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost 
mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4, CD, DVD nebo zařízení. 
Zvuk se brzy vrátí do normálu.  
 
 
 
 Pokud se zařízení nepodaří připojit k vašemu mobilnímu zařízení nebo 
pokud po připojení nepřehrává hudbu, uživatel zkontroluje, zda je zadán 
správný PIN kód (0000) nebo zda vaše mobilní zařízení podporuje A2DP.  
 
 Nabíjejte zařízení pouze pomocí adaptéru USB DC 5V/1A* (*není součástí 
dodávky) nebo do slotu USB počítače pomocí dodaného originálního 
nabíjecího kabelu USB. Pokud by zařízení nebylo nabito doporučeným 
napětím, mohlo by to selhat nebo dokonce poškodit sluchátka.  
 
  Nepokoušejte se přístroj rozebírat ani rozebírat, může dojít ke zkratu, 
poškození.  
 
 Přístroj neshazujte, nepoškozujte jej, mohlo by dojít k jeho poškození.  
 
 Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí. Vyvarujte se vysoké 
vlhkosti a vysoké teploty. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému 
teplu ani přímému slunečnímu záření.  
 
 Toto zařízení není odolné vůči vodě, proto jej chraňte před vlhkostí. 
 
 Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí. 


