
 

BLUETOOTH HANGFAL  

Felhasználói kézikönyv 

        

                          E-Boda Beat 100  



Bevezető 

Köszönjük, hogy az E-boda Beat 100  Bluetooth hangfalat választotta. 

Használhatja ezt a készüléket okos telefonjával vagy tabletjével  

zenehallgatásra, illetve általa hands free telefonbeszélgetéseket is folytathat. A 

legjobb eredmények eléréséhez, kérjük, használat előtt olvassa el ezt a 

Felhasználói kézikönyvet.  

 

Tulajdonságok/Funkciók 
 Hangerő és hangszín-állítási lehetőség. 

 Hihetetlen tisztaságú hangot bocsát ki. 

 Könnyen hordozható forma. 

 Kiváló mulatságok, bulik szervezéséhez. 

 A készülék révén fogadhatunk és kezdeményezhetünk 

telefonhívásokat. 



Leírás 
Hangszóró: 4Ω  3W 

Beépített akkumulátor: Li-ion 400 mah 

Méretek: 72MM(W)*72MM(L)*63MM(H)   
RSZ: 80 ± 3buc. 

Wireless  frekvencia: 2.402 - 2.480 GHz 
Wireless kapcsolati távolság: 10 m-ig 

Tömeg: 165 g 

Hangfal mérete: 45 mm 

Feltöltési idő: 1-2 óra 

 
Csomag tartalma 
Bluetooth Hangfal     USB töltő-kábel  

 

 
 
 

3.5 mm-es audio kábel                  Felhasználói kézikönyv 

 

                
 



Fontos biztonsági intézkedések  

Minden alkalommal, amikor a Bluetooth Hangfalat használja, be kell tartania az 

alábbi biztonsági intézkedéseket: 

1. Az elektromos árammal kapcsolatos veszélyek elkerüléséért, kérjük, ne tegye 

ki készülékét víznek vagy nedvességnek. 

2. Ne tartsa a készüléket vagy annak feltöltő-kábelét magas hőmérsékleten. 

3. Ne használjon a készülékkel sérült kábelt, olyant, amely korábban rosszul 

működött vagy bármilyen módon megsérült.  

4. Ne bontsa szét a készüléket. 

5. Használja készülékét csakis sima, egyenes felületen. 



A készülék rövid leírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Első része 

Nyomja le, hogy lejátszhassa az utolsó számot a lejátszási listából. Nyomja le és 

tartsa lenyomva a hangerő csökkentéséért. 

2. Telefon 

Nyomja le ezt a gombot, ha szeretné aktiválni a telefon-hangfal funkciót. 

Amikor zenét szeretne hallgatni, nyomja le a lejátszáshoz vagy a 

szüneteltetéshez. 

3. Következő 

Nyomja le, hogy lejátszhassa a következő számot a lejátszási listából.  

Nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő növeléséért. 



A készülék rövid leírása (folytatás) 

                        

 

                                    

 

 

 

 

1. A töltő csatlakozója 

A beépített lítiumos akkumulátor feltölthető, ha az USB kábel egyik végét ebbe a 

csatlakozóba dugja, a másik végét pedig a számítógéphez csatolja 

Aux bemenet  

Csatlakoztassa az audio Aux kábelt a hangszóróhoz. A 3,5 mm-es csatlakozó 

talál az Ön készülékéhez.  



2. Indítás / Kikapcsolás gomb (ON/OFF) 

Tolja el ezt a kapcsolót az INDÍT (ON) helyzetbe, így elindíthatja a hangfalat. Tolja 

el ezt a kapcsolót a MEGÁLLÍT (OFF) helyzetbe, így elindíthatja a hangfalat. 

 

A hangfal feltöltése 

1. Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a hangfalon található töltési 

csatlakozóba. Majd az USB kábel másik  végét csatlakoztassa egy megfelelő 

USB nyílásba a számítógépén, hogy feltöltődjön a hangfal belső akkumulátora. 

MEGJEGYZÉS: Hozzávetőlegesen 2 órába telik, míg a hangfal belső akkumulátora 

teljesen feltelik. 

2. Amikor tölt egy LED fény jelzi, hogy a készülék töltés alatt van. A vörös jelző 

-fény akkor alszik el, amikor a készülék akkumulátora teljesen feltelt.  



A különböző állapotjelző LED fények jelzéseinek megértése  

Amikor a hangfalat tölti 

Állandó vörös LED fény-jelzés = Töltés 

Vörös LED fény-jelzés megállt = Töltés befejeződött 

Amikor a hangfalat bluetooth-on keresztül audio-forráshoz csatlakoztatja 

Villogó kék LED fény-jelek: A bluetooth nem csatlakozott (nincs még felkészülve 

a csatlakozásra). 

Állandó kék LED fény-jelek: A készülék bluetooth-al csatlakozott. 

Bluetooth készülékek csatlakoztatása a hangfalhoz 

Az E-boda Beat 100 modellű hangfalhoz úgy csatlakoztathatunk bluetooth-on 

keresztül bármilyen audio-készüléket, ha betartjuk az alábbi lépéseket: 

1). Győződjön meg, hogy a bluetooth jeleket kibocsátó audio forrás legfeljebb 

három méter távolságra található a hangfaltól. 

2). A MEGÁLLÍT/INDÍT gombot a hangfalon tolja el az INDÍT  pozícióba. 

A kék LED jelző villogni kezd, ez által jelzi, hogy belépett a csatlakozási státusba.  

3). Lépjen be az audio forrást biztosító készüléken a Bluetooth Manager 

funkcióba. További információkért tanulmányozza a jelt kibocsátó készülék 

használati útmutatóját.  



4). Keressen Bluetooth készülékeket és válassza ki a hangfalat, így megkezdődik 

a csatlakozási folyamat. 

5). Ha a készülék PIN kódot kér, írja be a "0000" kódot.  

6). Ha már csatlakozott, a kék LED-jelző állandóan égve marad, és használhatja a 

hangfalat a bluetooth-os kibocsátó készüléken levő zeneszámok lejátszására. 

 
A hands-Free funkció használata 
Ha egy okostelefon csatlakoztatva van a hangfalhoz, kövesse a következő 

lépéseket hands-free  hívások fogadásához vagy kezdeményezéséhez. 

1. Nyomja le a “ ”  gombot a hívás fogadásához. 

2. Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a “ ” gombot a hívás 

elutasításához. 

3. Telefonbeszélgetés közben: ismételten nyomja le a “ ”  gombot a 

beszélgetés befejezéséhez. 



Hibaelhárítás 
 

A hangfal nem csatlakozik a 

készülékhez 

A hangfalat csatlakoztatni/újra 

csatlakoztatni kell a készülékkel 

Néhány másodpercenként 

valamiféle hang hallatszik. 

A hangfal akkumulátorát fel kell tölteni. 

A hangfal nem indul el A hangfal akkumulátorát fel kell tölteni. 

A hangfal nem kezeli a 

hangszínt és a hangerőt 

Teljes kontroll végett a hangfalnak  

Bluetooth módban kell lennie. 

Nagy hangerőnél a hangfal 

eltorzítja a hangokat. 

A készülék hangerejét csökkentei kell. 

 


