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®  

* Návod k obsluze 

Sluchátka Aktivní Zrušení šŠumu Overear BT-X43 

Díky těmto pohodlným sluchátkám si můžete vychutnat 

bezdrátovou hudbu přes rozhraní Bluetooth s  

Active Noise Cancellation (ANC) 

 
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 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 

 

Výstraha! Nebezpečí udušení. Malé součástky. 

 

Vlastnosti 
 Aktivní zrušení šumu (ANC) až do –22dB s brilantní kvalitou zvuk 

 Aktivní šum & redukce ozvěny Dlouhá čas přehrávání ~8 

hodin & čas hovoru ~10 hodin  Bezdrátová sluchátka s měkkými 

ušními pouzdry pro pohodlné nošení  Pohodlné ovládání přímo na 

sluchátkách  Přenos hudby & funkce handsfree přes BT V5.0    

 Vestavěný mikrofon pro telefonní hovory (odmítání & odpověď)  

 Párování se zvukovými zařízeními podporujícími technologii BT, 

smartphony, tablety atd.  Třída ochrany IPX4 (proti stříkajícím), 

ideální pro venkovní a sportovní aktivity 

 

 

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


Technické údaje 
 

Bluetooth 
BT verze 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP /  

~10m vysílací vzdálenost (otevřený prostor) 

Bluetooth 
Vysílací frekvence 2.4GHz 

Vyzařovaný výkon max. 2,5mW 

Napájení 
Vestavěná dobíjecí 250mAh lithium-polymerová baterie 

3,7V / nabíjení přes Micro USB (DC 5V/1A) 

Doba nabíjení  ~2–3 hodiny 

Čas přehrávání / Čas hovoru 
~8 hodin (max.VOL & ANC zapnuto) / 

~10 hodin 

Doba pohotovostního režimu 
~150 hodin (připojení BT bez přehrávání 

hudby) 

SPL 109± 3dB @1kHz 

Frekvenční rozsah 20Hz– 20kHz 

ANC –20dB ± 2dB (max. od –22dB) 

Třída ochrany IPX4 (vodotěsný) 

Provozní teplota –10°C až do +40°C 

Skladovací teplota –20°C až do +50°C 

Hmotnost / Rozměry 220g / (D) 20,5 x (Š) 14,5 x (V) 8,3cm 

Obsah 

balení 

MusicMan® Sluchátka ANC Overear BT-X43, Micro USB 

nabíjecí kabel, Kabel audio (3,5mm), Návod k obsluze 

 
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 

 
Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na 

jednom z dobře známých internetových portálů. 

 

 

 



Přehled produktu 

 

1 ANC LED 

2 
Aktivní spínač potlačení 

hluku 

3 AUX-In 

4 Vol + / další skladba 

5 Indikátor LED 

6 Napájení / Přehrát / Pauza 

7 Vol - / předchozí skladba 

8 MicroUSB 

9 Mikrofon 

 

Nabíjení 

Nejprve nabijte sluchátka na cca. 2–3 hodiny (nejsou-li nabitá, 

sluchátka nepřehrají žádnou hudbu). 

 

 Během nabíjení svítí indikátor LED dioda ČERVENĚ a po úplném 

nabití se změní na MODROU.  

 

 Odpojte nabíjecí kabel Micro USB, když jsou sluchátka plně 

nabitá. Nenabíjejte delší dobu, než je doporučeno. 

 

 

 

 

 



Párování 

 Zapněte funkci Bluetooth na zařízení s podporou technologie 

Bluetooth a nastavte jej tak, aby vyhledávala zařízení Bluetooth. 

 Vypněte sluchátka. Nyní stiskněte a podržte tlačítko Napájení [6] 

po dobu 3–4 sekund, abyste vstoupili do režimu párování. Indikátor 

LED bliká ČERVENĚ a MODRÉ, když vaše sluchátka hledají 

zařízení podporující Bluetooth. 

 Vyberte a připojte se k “MusicMan BT-X43” k seznamu 

nalezených zařízení. Po spárování LED kontrolka pomalu bliká 

MODŘE a sluchátka se přepnou do pohotovostního režimu. 

Funkce 

Jak změnit zařízení Bluetooth 

 Vaše sluchátka se při zapnutí automaticky připojí k naposled 

spárovanému zařízení. 

 Chcete-li spárovat nové zařízení, nejprve musíte odpojit funkci 

Bluetooth aktuálního zařízení. Podrobné informace naleznete v 

pokynech zařízení Bluetooth. 

 

Obecné rady před zahájením používání sluchátek 

 Nenoste sluchátka při jízdě ve vozidle nebo při jízdě na kole. To 

může způsobit dopravní nebezpečí a v některých zemích není 

povoleno. 

 Chcete-li si chránit sluch  neposlouchejte s vysokou hlasitostí 

(dlouhé hlasité poslouchání může vést k trvalé ztrátě sluchu). 

Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň a poté nastavte na komfortní 

úroveň.  Vyhněte se zvyšování hlasitosti (vaše uši se přizpůsobují 

hlasitosti, takže úroveň, která nezpůsobuje nepříjemné pocity, může 

také poškodit sluch). 

 

Jak používat ANC (Active Noise Cancellation) 
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat ANC, jednoduše posuňte 
přepínač ANC [2]. Zapnuté ANC svítí BÍLÁ LED [1]. Vypnuté ANC, 
zhasne BÍLÁ LED [1].  
 
 
 



Jak používat funkce sluchátek 

 

Funkce Tlačítko Provoz 

Zapněte sluchátka  Podržte na 2 sekundy 

Vypněte sluchátka  Podržte na 4 sekundy 

Nastavte hlasitost /  
Stiskněte 1x pro jeden krok 

VOL 

Přijmout hovor / 

Ukončit hovor 
 

Stiskněte jednou a během 

hovoru volejte / ukončete 

hovor 

Odmítnout hovor  Podržte na 2 sekundy 

Přehrávání/pauza hudby  Stiskněte 1x 

Předešlá hudební 

skladba (přeskočit) 
 Podržte na 2 sekundy 

Další hudební skladba 

(přeskočit) 
 Podržte na 2 sekundy 

Zapnutí/vypnutí aktivního 

potlačení hluku (ANC) 

 Přepnout na zelenou / 

červenou 

 

 

Upozornění 
 Zařízení BT-X43nabíjejte pouze přiloženým originálním nabíjecím 

mikro USB kabelem. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale 

POUZE (!) max. DC 5V/1A. BT-X43 nenabíjejte (!) vyšším napětím !  

 Pokud se BT-X43 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 BT-X43 rozebrat, mohlo by to mít za následek 

zkrat nebo dokonce poškození.  BT-X43 neupusťte na zem, mohlo 

by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.   

 BT-X43 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. 

Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být 

vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.   

 Tato BT-X43 nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká 

místa.  BT-X43 uchovávejte mimo dosah dětí. 

 


