
Technaxx®  *  Návod k obsluze 

DAB+ Bluetooth Soundbar TX-139 

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 

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 

• Soundbar s DAB+ a FM rádiem, Bluetooth V5.0, optický 

výstup, HDMI ARC, USB a AUX-IN 

• Spárování se zvukovými zařízeními podporujícími 

Bluetooth, chytrými telefony, tablety atd. 

• Přehrávání médií USB až na 64GB  

• Včetně koaxiální antény DAB+/FM 

• Efektové LED světlo se 7 volitelnými barvami 

• Podsvícený LCD displej (2,7x1,5cm) 

• Funkce hodin & budíku 

• Dálkové ovládání 

  



Technické specifikace 

Bluetooth 

BT verze V5.0 
Vysílací vzdálenost <10m (otevřený prostor)  
Frekvenční pásmo 2,4GHz  
Vyzařovaný vysílací výkon max. 2,5mW 

Režimy 
DAB + / FM / BT / USB flash disk / HDMI ARC 
/ optický výstup / AUX-IN 

FM rozsah frekvencí 87,5-108MHz 

DAB+ rozsah frekvencí 170-240MHz 

Kapacita USB až 64GB  

Formát hudby MP3 / WAV 

Konektor AUX 3,5mm  

Reproduktor / frekvence 
/ impedance 

4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω 

SNR / DAB+ senzitivita ≥80db /-101dB 

Příkon DC 18V / 3A 

Provozní teplota 0°C až do +40°C 

Materiál PC / ABS / buňka textury 

Externí anténa Konektor SMA, délka 2m 

Hmotnost/rozměry  1,9kg / (D)97,5 x (Š)7,5 x (V) 7,2cm 

Obsah balení 

Technaxx® DAB+ Bluetooth 
Soundbar TX-139, napájecí adaptér, 
kabel AUX, anténa DAB+, dálkové 
ovládání, 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  

 

 



Detaily produktu 

 
1 Infračervená přijímací hlava 9 Aux rozhraní 

2 Obrazovka 10 USB rozhraní 

3 Předchozí skladba / vol –  11 DC napájecí rozhraní 

4 Přehrát / Pauza  12 HDMI rozhraní 

5 Další skladba / vol +  13 Rozhraní z optických vláken 

6 Napájení / pohotovostní režim 14 Anténní rozhraní (SMA) 

7 Režim 15 Světlo LED 

8 Ovladač LED světla 16 Montáž na stěnu  

Dálkové ovládání 

1 Napájení  

 

2 Režim  

3 Hlasitost +  

4 Předchozí skladba / stanice 

5 DAB+ Info 

6 Preset 

7 Ztlumení 

8 Přehrát / Pauza 

9 Další skladba / stanice 

10 Hlasitost -  

11 Nabídka 

12 Skenovat 

13 LED 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 



První použití 
Připojte soundbar pomocí kabelu napájecího adaptéru (11) a 
zásuvky. Připojte dodanou anténu k rozhraní antény (14) a 
umístěte anténu poblíž okna, místa se slabým vyzařováním 
jiných elektrických zařízení, aby nedocházelo ke zkreslení 
signálu. 

Stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko (6). Reproduktor se 
spustí v režimu DAB. Nyní automaticky vyhledá stanice DAB. 
Můžete také použít reproduktor s Bluetooth, Aux-In USB nebo 
otickou HDMI ARC kartou. Pomocí tlačítka režimu (7) můžete 
změnit režim z Bluetooth na AUX, USB, FM/DAB+ rádio nebo 
optickou HDMI ARC kartu. 

Režimy 

Mezi režimy přepínáte stisknutím tlačítka režimu (7) na 
soundbaru nebo tlačítka režimu na dálkovém ovladači (2). 

Režim Bluetooth 
Před zahájením párování musí být reproduktor zapnutý. 
Párování je proces navazování spojení mezi zařízeními TX-139 
a zařízení Bluetooth. 

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 
„Technaxx TX-139“. 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 TX-139 ve vypnutém stavu, zapněte je a pokud je 
dosažitelný, automaticky se znovu připojí k naposledy 
připojenému zařízení.  

 
 



Režim USB 
Připojte USB stick s max. 64GB (formátováno ve formátu 
exFAT/FAT32). Přepněte na režim USB. Nyní můžete skladby 
přehrávat jednu po druhé. Poznámka: Není možný výběr 
složky. 

Režim AUX 
Hudbu můžete přehrávat přímo ze zařízení připojeného pomocí 
kabelu AUX. Připojte jeden konec 3,5mm kabelu AUX–IN do 
konektoru AUX–IN (9) a druhý konec do konektoru AUX-OUT 
(headphone jack) v MP3 Player, Smartphone, PC nebo CD 
přehrávači a poslouchejte hudbu.  

Stisknutím tlačítka režimu (7) přepnete do režimu AUX-IN. 
Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte tlačítka volume down 
(hlasitost snížit) a volume up (hlasitost zvýšit) na externím 
zařízení a na TX-139. 

Poznámka: V režimu AUX funguje pouze vol-/vol+ work. 
Stisknutím tlačítka play/pause(přehrát/pauza) můžete ztlumit 
zařízení, ale píseň se přehraje, protože pochází z externího 
zařízení. Přepněte skladby na externím zařízení v režimu AUX. 

Radio režim (DAB+ / FM) 
Připojte dodanou anténu se soundbarem a přijímejte rádiový 
signál DAB+ a FM. Umístěte anténu poblíž okna, místa se 
slabým vyzařováním jiných elektrických zařízení, aby nedošlo ke 
zkreslení signálu. Zašroubujte zástrčku konektoru do konektoru 
SMA (14) na soundbaru. 

Krátkým stisknutím tlačítka režimu (7) přepnete do režimu Rádio. 
Můžete si vybrat mezi digitálním rádiem (DAB+) a FM rádiem 
(FM). Automatické vyhledávání stanic a automatické ukládání 
nalezených stanic lze spustit stisknutím a podržením tlačítka 
přehrávání/pozastavení (4) nebo stisknutím tlačítka 
prohledávání (12) na dálkovém ovladači. Mezi uloženými 
stanicemi můžete přepínat stisknutím další nebo předchozí 
skladby. Stisknutím tlačítka přehrát/pauza potvrďte stanici. 
Upravte hlasitost stisknutím a podržením tlačítka pro snížení 
hlasitosti (3) a zvýšení hlasitosti (5).  

Poznámka: Rozhlasové stanice se ukládají a ukládají se v 
nalezeném pořadí. Není možné změnit pořadí nalezených 
rozhlasových stanic ani nastavit oblíbené položky. 

 
 



HDMI ARC 
Poznámka: Nejprve zkontrolujte, zda váš televizor podporuje 
HDMI ARC. Konektor HDMI by měl být označen „(HDMI-) ARC“ 
nebo další informace naleznete v uživatelské příručce k 
televizoru. 

Připojte kabel podporovaný HDMI ARC do portu HDMI ARC (12) 
na soundbaru. Přepněte do režimu HDMI. Nyní je soundbar 
připojen k vaší televizi. Nastavení hlasitosti lze provést pomocí 
dálkového ovladače televizoru. 

V některých případech existují další nastavení, která musí být 
aktivována v možnostech TV. Přečtěte si uživatelskou příručku k 
televizoru, abyste předešli nedorozuměním. 

Podsvícení LED 

Zapněte LED stisknutím tlačítka „LED“(8) na zařízení nebo 
stiskněte tlačítko „LED“ na dálkovém ovládání (13). 

Chcete-li přepínat mezi barvami, stiskněte jednou tlačítko 
osvětlení. 
Barvy jsou následující: Bílá / modrá / zelená / červená / tyrkysová 
/ fialová / žlutá. 

Poznámka: světlo je po poslední barvě opět ve vypnutém stavu. 

Nabídka 

Vstupte do nabídky stisknutím a podržením tlačítka režimu (7) 
nebo stisknutím tlačítka nabídky dálkového ovládání (11). 
Navigujte pomocí tlačítka předchozí / další a pomocí možnosti 
přehrávání/pozastavení zadejte požadovanou možnost. 

Varianty jsou Time/Date (Čas/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep 
time (Čas spánku), Factory reset (Obnovení továrního 
nastavení), System version (Verze systému), Backlight 
(Podsvícení), Contrast (Kontrast).  

Ukončete tlačítkem režimu na zařízení nebo tlačítkem nabídky 
na dálkovém ovladači. 

Čas/datum  
Pro nastavení data a času stiskněte předchozí skladba/ další 
skladba u a potvrďte tlačítkem přehrát/pauza  

 



Budík  
Na TX-139 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). TX-139 začne alarmovat znovu po 
9 minutách. Pro ukončení stiskněte tlačítko napájení.  
Poznámka: Pokud chcete vzbudit a TX-139 by neměl přehrávat 
hudbu celou noc. Stiskněte tlačítko power pro vstup do režimu 
pohotovosti.  

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 TX-139 přepne do pohotovostního režimu.  

Factory reset (Tovární nastavení)  
Chcete-li nastavit zařízení zpět na tovární nastavení, zvolte 
Yes” (Ano). Pro zrušení zvolte „No“ (Ne). Použijte tlačítko 
play/pause (Přehrát / Pauza) pro potvrzení vstupu.  

Verze systému  
Vyhledejte verzi firmwaru zde.  

Podsvícení  
Nastavte čas, jak dlouho by mělo trvat vypnutí podsvícení. 
Nastavte ho stisknutím předchozí skladba/ další skladba. 
Použijte tlačítko přehrát/pauza pro potvrzení vstupu.  

Tlačítko pro nastavení kontrastu  
Nastavte kontrast (0-31) stisknutím předchozí skladba / další 
skladba. Použijte tlačítko přehrát/pauza pro potvrzení vstupu. 
  



Odstranění závad 
Pokud se TX-139 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo 
pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by 
uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. 
Pokud nemůžete připojit reproduktor TX-139 k telefonu, 
postupujte následovně: 
● Zkontrolujte, zda je reproduktor zapnutý. Ujistěte se, že je v 
telefonu aktivována funkce Bluetooth. ● Zkontrolujte, zda se 
reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu a 
zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například 
stěny nebo jiná elektronická zařízení. ● TX-139 se vypne nebo 
se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém 
s nabíjením. ● Pokud má reproduktor problémy s přehráváním 
ze zvukových souborů USB, zkontrolujte správné formátování 
zdrojů. Měli by být formátovány v exFAT / NTFS. ● Maximální 
podporované úložiště dat je 64GB. Port USB nepodporuje 
žádnou externí jednotku pevného disku (HDD). 

Upozornění 
● Nepokoušejte se TX-139 rozebrat, mohlo by to mít za následek 
zkrat nebo dokonce poškození. ● Upozornění pro baterie: 
Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické 
popálení. Baterie může v případě poškození explodovat. ● 
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 buď hlasitost mobilního telefonu, PC, 
MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje. Zvuk se brzy 
vrátí do normálu. ● Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte 
bez odborného vedení. ● K čištění sluchátek nepoužívejte žíravé 
nebo těkavé kapaliny. ● BT-X53 neupusťte na zem, mohlo by to 
rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části. ● 
BT-X53 uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. 
Vyvarujte se vysoké vlhkosti a vysoké teploty. ● Tato TX-139 
nejsou vodotěsná, a proto je uchovávejte mimo vlhká místa. ● 
Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí. 


