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MusicMan * Návod k obsluze 
Reproduktor k bazénu BT-X60 

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a 
bezpečnostní pokyny. 

 

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za 
jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou o použití tohoto 
zařízení poučeny. Děti by během použití měly vždy být pod dohledem 
dospělého. Není vhodné pro děti, mladší 3 let. 

Tento návod k použití uchovávejte na bezpečném místě k pozdějšímu 
použití anebo k jeho předání dál s výrobkem. Uchovejte také původní 
příslušenství tohoto výrobku. V případě uplatnění reklamace, se prosím, 
obraťte na prodejce nebo na prodejnu, ve které jste tento výrobek 
zakoupili. 

Užívejte si svého výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na 
kterémkoli z oblíbených internetových portálů. 
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Výstrahy 
● Části obalu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejsou součástí výrobku. 
● Výrobek držte dále od extrémního žáru. ●Výrobek nikdy neponořujte do 
jiných tekutin, než je voda. ● Technické údaje se mohou měnit bez 
upozornění. ●Nikdy úplně nevybíjejte baterii, jelikož tím dochází ke zkrácení 
její životnosti. ●Výrobek očistěte čistou vodou po každém použití ve slané 
vodě nebo v alkalické/chlorové vodě. ●Odolnost proti vodě je zaručena 
pouze v čisté vodě. Výrobek nikdy nepoužívejte v jiných tekutinách. ● Není 
vhodné pro použití ve vířivkách! ● Nebezpečí popálení akumulátorovou 
kyselinou! Baterie může po spolknutí ohrozit život. V případě kontaktu s 
akumulátorovou kyselinou opláchněte zasaženou oblast čistou vodou a 
ihned vyhledejte lékaře! Pokud je nutné baterii uskladnit, doporučujeme ji 
uskladnit s 30% kapacitou nabití. Ideální skladovací teplota: 10-20 °C. 
Výrobek držte dál od malých dětí. 

Bezpečnostní pokyny 
● Konverze nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost. ●Veškeré 
úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musejí být prováděny výhradně 
výrobcem nebo osobami, výslovně pověřenými výrobcem. 
● Otevření produktu a provádění jakýchkoli oprav nezávislou osobou není 
dovoleno! S přístrojem zacházejte opatrně. Může dojít k poškození údery, 
nárazy nebo dokonce pádem z malé výšky. 
● Nikdy neohřívejte baterii nad 60 °C neupusťte ji a nevhazujte ji do ohně. 
Hrozí nebezpečí výbuchu/požáru! ●Nezkratujte póly baterie. ●Nevystavujte 
baterii mechanickému namáhání. Baterii neupusťte na zem a nevystavujte 
ji nárazům, neohýbejte ji, nekruťte s ní a nedemontujte ji. Pokud se baterie 
přehřívá, okamžitě ukončete nabíjení. Baterie, která se během nabíjení 
přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a neměla by být dále používána. 
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Vlastnosti 
• Plovoucí reproduktor, chráněný proti vodě 
• Bluetooth V5.0 
• Funkce hands-free s vestavěným mikrofonem 
• Světlo LED je bílé, červené, zelené a modré. 
• Mono reproduktor s výkonem 8 W 
• Provozní doba až 8 hodin 

Přehled výrobku 
 

 

 

1 Světlo LED / 
ukazatel nabíjení 6 Hlasitost/ skladba + 

2 tlačítko napájení 7 Mikrofon 
3 Výběr režimu LED 8 Světlo LED 
4 Hlasitost/skladba - 9 Nabíjecí zástrčka USB-C 
5 Přehrát / Pauza 10 Kolečko smyčky 
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Technické údaje 
• Ochrana před vodou podle IP67 
• Bluetooth V5.0 
• Funkce hands-free 
• Rozsah přenosu až 10 m 
• Přenosový protokol BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP 
• Světlo LED (WRGB) 
• 8W reproduktor 
• Impedance 4 Ω 
• 2000mAh Li-Ion baterie 3,7 V 
• Napájení 5 V DC/nabíjecí zásuvka USB-C 
• Provozní doba až 8 hodin 
• Doba nabíjení 2-3 hodiny 
• Provozní/skladovací teplota 5 °C až 45 °C 
• Materiál ABS, PC, silikon 
• Hmotnost zařízení: přibl. 730 g 
• Rozměry zařízení: přibl. 13,5 (D) x 13,5 (Š) x 15 (V) cm 

Obsah balení 
MusicMan® BT-X60, nabíjecí kabel USB-C, návod k 
obsluze 

První spuštění 
Reproduktor připojte k vhodnému síťovému adaptéru USB 
pomocí nabíjecího kabelu USB-C (není součástí balení). 
Reproduktor se úplně nabije za 2 až 3 hodiny. 
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Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko vypínače (2), 
dokud neuslyšíte signál zapnutí. Nyní můžete zařízení 
spárovat. 
Aktivujte funkci Bluetooth zařízení, které chcete připojit a 
zadejte nastavení. Vyberte „MusicMan BT-X60“ ze 
seznamu dostupných zařízení. 

Přehled funkcí 
Nabíjení 
Do USB-C připojte nabíjecí kabel USB a jeho druhý konec do 
standardní síťového adaptéru USB, abyste reproduktor nabili. 

Otevřete ochranný kryt, abyste odkryli nabíjecí konektor USB- 
C (9). Připojte úzkou část nabíjecího kabelu USB-C k 
reproduktoru. Ukazatel nabíjení (1) se rozsvítí červeně. 

Ukazatel nabíjení zhasne, až bude dosaženo úplného 
nabití. Nabíjecí kabel můžete nyní odpojit. 

Současnou úroveň nabití baterie si můžete prohlédnout na 
vašem chytrém telefonu, až navážete spojení BT. 

Důležité: Odolnost proti vodě je zaručena pouze, pokud je 
správně nasazen ochranný kryt. Ujistěte se, že připojení jsou 
správně zavřena. 
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Hlavní vypínač 
Pro zapnutí stiskněte a přidržte tlačítko vypínače (2) na nejméně 
2 sekundy, dokud reproduktor nevydá zvuk. Reproduktor je nyní 
v režimu párování a můžete jej už používat. 

Pro vypnutí reproduktoru, prosím, znovu stiskněte a přidržte 
tlačítko vypínače na nejméně 2 sekundy. Reproduktor oznámí 
vypnutí tónem. 

Připojení k Bluetooth zařízením 
Párování naváže spojení mezi BT-X60 a Bluetooth 
zařízením. Pokud nedojde k párování do 2 minut, tak 
reproduktor zruší proces párování a vypne se. 

Povšimněte si, prosím, že reproduktor již musí být 
zapnutý, před zahájením procesu párování. 

Poznámka: Aktivujte funkci Bluetooth na vašem mobilním 
telefonu a nastavte jej na vyhledání Bluetooth zařízení v okolí. 
Na informace, jak to udělat, se podívejte do prováděcích 
instrukcí vašeho mobilního telefonu. 

Nyní vyberte reproduktor „MusicMan BT-X60“ ze seznamu 
dostupných zařízení a navažte spojení. Až budete vyžádáni, 
abyste zadali kód PIN, tak zadejte „0000“ pro spárování 
reproduktoru s vaším telefonem. 

Pokud byl proces párování úspěšný, tak uslyšíte připojovací tón 
a budete moci používat reproduktor. 
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Přehrávání hudby 
Pro přehrávání hudby z mobilního telefonu přes Bluetooth 
potřebujete: 

přehrávač médií a hudební soubory 
nebo 
hudební aplikaci (Spotify, rádio, atd.) * 
(*vyžaduje připojení k internetu) 

Přijetí/odmítnutí telefonních hovorů 
Reproduktor můžete používat k přijetí nebo odmítnutí hovorů. 

Pokud vám někdo zavolá během aktivního připojení Bluetooth, 
tak zazní váš nastavený vyzváněcí tón. 

Stisknutím tlačítka Přehrát / pauza (5) můžete 
přijmout/zavěsit hovor. 
Dvojitým stisknutím tlačítka Přehrát / pauza (5) můžete hovor 
odmítnout. 

Nastavení světelného režimu 
Světelné efekty můžete měnit pomocí tlačítka režimu LED (3). 
K dispozici jsou následující režimy: 

Vypnuté světlo, bílé světlo, modré světlo, zelené světlo, 
červené světlo, měnění barev, měnění barev podle 
hudby. 

Nastavení hlasitosti 
Pro změnu hlasitosti krátce stiskněte tlačítko + nebo - (4 / 6) 
na reproduktoru. 

Změna skladby 
Pro změnu skladby dlouze stiskněte tlačítko + nebo - (4 / 6) 
na reproduktoru. 
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Péče a údržba 
Výrobek očistěte čistou vodou po každém použití ve slané vodě 
nebo v alkalické/chlorové vodě. Zařízení osušte pouze 
hadříkem. K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí 
prostředky. 

Protože je toto zařízení elektronickým výrobkem, vyvarujte 
se následujících aktivit, abyste předešli jeho poškození: 
● Použití výrobku při extrémně vysokých nebo nízkých 

teplotách. 
● Ponoření výrobku hlouběji než 1 metr po dlouhou dobu. 
● Házení a/nebo upuštění. 

Pokud je nutné výrobek uskladnit, doporučujeme jej uskladnit 
s 30% kapacitou nabití. 

Ideální skladovací teplota: 10 – 20 °C. 

 

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 

mailto:support@technaxx.de
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Prohlášení o shodě: 
Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese 
www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“). 

 
 
 
 

Likvidace 
 

 
 

 

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu. 

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii do 
recyklovatelných materiálů. 

Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a 
dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem 
recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte 
vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze 
zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již 

nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve 
sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou 
recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní 
prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená 
symbolem ukázaným zde. 

 
Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do 
domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona 
povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať 
už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve 
vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny 
zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. 

může být zlikvidováno jemně. 
* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte 
do sběrny odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu! 

http://www.technaxx.de/
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Vyrobeno v Číně 
Distribuje: 

Technaxx Germany GmbH & Co KG 

Konrad-Zuse-Ring 16-18, 

61137 Schöneck, Německo 
 
 

Reproduktor k bazénu BT-X60 
 
 
 

 


