
MusicMan®
 * Gebruikersaanwijzing 

Neckband Speaker BT-X50 

 

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit 
product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in 

overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn RED 
2014/53/EU. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in 
de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, 

lees aandachtig de gebruikersaanwijzing. 

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden 
opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van 
het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! Schakel UIT 

in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen! 
OPMERKING: Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging 

door oplopen! 

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut 
vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-

mail: support@technaxx.de 

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop 
produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een 
beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de 

winkel waar u dit product gekocht heeft.        
 Garantie 2 jaar 

*Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van 
de bekende internetportals. 

Kenmerken 
• Nekband-luidspreker voor een perfecte True surround sound  
• Muziekoverdracht & handsfree-functie via Bluetooth V5.0 
• Luister naar muziek terwijl de omgevingsgeluiden worden 

gehoord 
• Verbind om het even welke audiobron met de AUX-kabel 

• Geïntegreerde microfoon voor telefoonoproepen 

• Ideaal voor sportactiviteiten, gaming en andere activiteiten 

• Flexibele silcione behuizing voor een aangenaam draagcomfort 

  



Technische specificaties 

 Bluetoothversie  Versie 5.0  

 Luidsprekers 
 2*3W (6W RMS) Frequentiebereik 
 20Hz~20kHz 

 Bluetooth 
 Zendbereik ~10m (open ruimte) 
 Frequentieband 2.4GHz 
 Uitgestraald zendvermogen max. 2,5mW 

 Voeding 
 500mAh lithium-polymeer batterij 3,7V / 
opladen via Micro USB-aansluiting 

 Modi  Bluetooth, AUX-In, SD-kaart 

 Oplaadtijd  ~3 uur (DC 5V/1A) 

 Afpeel- / spreektijd  ~4 uur (max. VOL) / ~4,5 uur 

 Stand-bytijd  ~27 uur (BT-verbinding, geen muziek) 

 SNR / THD / Impedantie  90dB / 0,1% / 4Ω  

 Bedrijfstemperatuur  -10°C tot  +50°C 

 Opslagtemperatuur  -10°C tot  +50°C 

 Beschermingsklasse  IPX5 (spatwater bestendig) 

 Materiaal  PC / ABS / Silicone 

 Gewicht / Afmetingen  256g / (L) 246 x (B) 208 x (H) 41cm 

 Inhoud van verpakking 
 MusicMan® BT-X50, Micro-USB- 
 laadkabel, audiokabel (3,5mm), 
 Gebruiksaanwijzing 

  



Beschrijving van de onderdelen 

 

 

1.  Microfoon 6.  LED-stroomcontrolelampje 

2.  Micro SD-kaartsleuf 7.  Aan/uit-knop 

3.  AUX-aansluiting 8.  Volgende track / volume omhoog 

4.  Micro USB-aansluiting 9.  Afspelen / pauze / modus 

5. LED-laadcontrolelampje 10.  Vorige track / volume omlaag 

Functies van de knoppen 

 Inschakelen 
 druk en houd de aan/uit toets 7 

gedurende twee seconden ingedrukt 

 Uitschakelen 
 druk en houd de aan/uit toets 7 

gedurende twee seconden ingedrukt 

 Afspelen/Pauze  druk kort op de knop 9 

 Modus wijzigen  druk en houd de knop 9 ingedrukt 

 Volgende track  druk kort op de knop 8 

 Vorige track  druk kort op de knop 10 

 Volume omhoog  druk en houd de knop 8 ingedrukt 

 Volume omlaag  druk en houd de knop 10 ingedrukt 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Eerste gebruik 
Verbind de luidspreker met de Micro USB-kabel en een USB-
netadapter (niet inbegrepen). 
Druk en houd de aan/uit toets (7) gedurende twee seconden 
ingedrukt totdat u het activeringsgeluid hoort. Het LED-
stroomcontrolelampje brandt blauw. Het apparaat is nu klaar om 
gekoppeld te worden. Open de Bluetooth-instellingen op uw 
Bluetooth-apparaat en selecteer „MusicMan BT-X50“ uit de 
apparatenlijst. U kunt de luidspreker tevens met de Aux-In-
aansluiting of een SD-kaart gebruiken. Gebruik de modusknop (9) 
om de modus van Bluetooth naar AUX of SD-kaart te wijzigen. 

De Nekband-luidspreker BT-X50 opladen 
De BT-X50 is uitgerust met een geïntegreerde, oplaadbare batterij 
die voor ingebruikname volledig opgeladen moet worden. Het duurt 
ongeveer 3 uur om de batterij de eerste keer volledig op te laden. 
U kunt de luidspreker opladen met behulp van een gewone USB-
adapter* (5V/1A) (niet inbegrepen). Tijdens het opladen brandt het 
LED-laadcontrolelampje ROOD. Wanneer de luidspreker volledig is 
opgeladen, dooft het LED-laadcontrolelampje. 
De volledig opgeladen batterij is geschikt voor maximaal 4 uur 
afspeeltijd of maximaal 27 uur stand-bytijd. De batterijstatus wordt op 
uw telefoon aangegegeven wanneer het via Bluetooth is verbonden.  

Modus 
Bluetoothmodus 
Koppelen is het proces om een verbinding tussen de BT-X50 en een 
ander Bluetooth-apparaat te maken. Als er binnen de 10 minuten 
geen koppeling wordt gemaakt wordt de koppelingsmodus 
geannuleerd en schakelt de luidspreker uit. 
Schakel de luidspreker opnieuw in voordat u opnieuw probeert een 
koppeling te maken. 
Opmerking: Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon, en stel 
deze in zodat deze naar Bluetooth-apparaten zoekt. Zie de 
gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie. 
Selecteer de luidspreker „MusicMan BT-X50“ in de lijst met 
gevonden apparaten. Wanneer naar een pincode wordt gevraagd, 
voer “0000” in om de luidspreker met uw telefoon te koppelen. 
Als de koppeling tot stand is gebracht, hoort u een verbindingsgeluid 
en gaat de luidspreker in stand-by. 



Automatisch opnieuw verbinden 
Als de BT-X50 is uitgeschakeld en u schakelt deze opnieuw in dan 
maakt het automatisch een verbinding met het laatste verbonden 
apparaat, wanneer het bereikbaar is.  

SD-kaartmodus 
Stop een micro SD-kaart (max. 32GB) in het ingeschakelde 
apparaat. De luidspreker start automatisch met het afspelen van de 
tracks op de SD-kaart. U kunt de modus tevens wijzigen door de 
modusknop (9) ingedrukt te houden. 

AUX-modus 
Verbind de AUX-kabel met uw gewenste audiobron. 
U kunt de modus tevens wijzigen door de modusknop (9) na 
inschakeling ingedrukt te houden. In de AUX-modus kunt u enkel de 
afspelen/pauze-knop gebruiken. Voor het wijzigen van tracks, 
gebruik de knoppen op het bronapparaat.  

De functies van het apparaat gebruiken 
Een oproep maken: om een oproep te maken, gebruik uw telefoon 
op de normale manier wanneer de luidspreker met uw telefoon is 
verbonden. Het geluid komt automatisch uit de luidspreker. 
Een oproep beantwoorden: bij een inkomende oproep, druk op de 
afspelen/pauze-knop (9) van de luidspreker of gebruik de 
telefoontoetsen om de oproep te beantwoorden.  
Een oproep beëindigen: na het voltooien van de oproep, druk op 
de afspelen/pauze-knop (9) van de luidspreker of gebruik de 
telefoontoetsen om de oproep te beëindigen. 

Muziek afspelen/pauzeren: druk kort op de afspelen/pauze-knop 
(9) om muziek af te spelen of te pauzeren. De luidspreker kan niet uit 
zichzelf muziek afspelen. Als u muziek via de luidspreker wilt horen, 
start de muziektrack op uw Bluetooth-apparaat (bijv. Smartphone). 
  



Probleemoplossing 
Als u de luidspreker niet met uw telefoon kunt verbinden, doe het 
volgende: 
●Zorg dat de luidspreker opgeladen en ingeschakeld is. 
●Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is. 
●Controleer of de luidspreker binnen een bereik 10m van uw 
telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander 
elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon 
bevinden. 
●Als de BT-X50 uitschakelt of niet kan worden ingeschakeld, kan 
de batterij leeg zijn of kan er een probleem met het laadvermogen 
van de BT-X50 zijn.  
(We bevelen aan om de BT-X50 eenmaal om de 2-3 maanden op 
te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken). 
●Geruis wordt gehoord van de BT-X50. Dit kan een slecht 
Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, blijft u binnen het 
Bluetooth-bereik van ~10m. 

Waarschuwingen 
●Laad de BT-X50 alleen op via de DC 5V Micro USB-aansluiting 
met de meegeleverde micro USB-laadkabel. U kunt ook een USB-
laadadapter gebruiken, maar ALLEEN (!) tot DC 5V/1A. Laad de 
BT-X50 niet (!) op met een hoger voltage! 
●Als de BT-X50 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan 
maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet 
afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat 
A2DP ondersteunt. 
●Probeer de BT-X50 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot 
kortsluiting of zelfs schade. 
●Laat BT-X50 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige 
elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot 
gaan. 
●Bewaar de BT-X50 in een a droge en goed geventileerde ruimte. 
Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. Stel geen 
batterijen bloot aan overmatige hitte of direct zonlicht. 
●Deze BT-X50 is niet waterdicht, houd het dus uit de buurt van 
vocht. 
●Houd de BT-X50 uit de buurt van kleine kinderen. 
 

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen 
zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude 
apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm 
het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met 
een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende 
materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve 
schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig 
af. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 
105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland 

  

 

 


