
 

BOXĂ BLUETOOTH  

Manualul utilizatorului 

        

                          E-Boda Beat 100  



Introducere 

Vă mulţumim pentru achiziţionarea Boxei Bluetooth, model E-boda Beat 100. 

Puteţi folosi acest dispozitiv cu smartphone-ul sau cu tableta pentru a reda 

muzică şi pentru a vă bucura de apeluri telefonice hands free. Pentru a obţine 

cele mai bune rezultate pentru acest dispozitiv, vă rugăm să citiţi manualul de 

utilizare înainte de folosirea acestuia.  

 

Caracteristici/Funcţii 
 Control volum şi melodie. 

 Claritate a sunetului uimitoare. 

 Design ultra portabil. 

 Extraordinar pentru petreceri. 

 Vă permite să răspundeţi şi să efectuaţi apeluri. 



Specificaţii 
Difuzor: 4Ω  3W 

Baterie încorporată: Li-ion 400 mah 

Dimensiuni: 72MM(W)*72MM(L)*63MM(H)   
RSZ: 80 ± 3db 

Frecvenţă wireless de lucru: 2.402 - 2.480 GHz 
Distanţă de transmitere wireless: până la 10 m 

Greutate: 165 g 

Dimensiune boxă: 45 mm 

Timp de încărcare: 1-2 ore 

 
Conţinut pachet 
Boxă Bluetooth      Cablu de încărcare USB  

 

 
 
 

Cablu audio 3.5 mm                  Manualul utilizatorului 

 

                
 



Măsuri importante de siguranţă  

Întotdeauna când folosiţi Boxa Bluetooth trebuie să respectați măsurile de 

siguranţă, inclusiv următoarele: 

1. Pentru a evita pericolele electrice, nu expuneţi dispozitivul la apă sau la 

umezeală. 

2. Nu ţineţi dispozitivul şi nici cablul său de încărcare la temperaturi foarte 

ridicate. 

3. Nu folosiţi cu acest dispozitiv niciun cablu deteriorat sau după ce acesta a 

funcţionat defectuos sau dacă a fost deteriorat în orice fel.  

4. Nu demontaţi dispozitivul. 

5. Folosiţi dispozitivul doar pe o suprafaţă plană, stabilă. 



O scurtă privire asupra dispozitivului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anterior 

Apăsaţi pentru a accesa ultima melodie dintr-o listă de redare. Apăsaţi şi 

menţineţi apăsat pentru a reduce volumul. 

2. Telefon 

Apăsaţi acest buton pentru a activa funcţia de boxă pentru telefon. 

Atunci când se redă muzica, apăsaţi pentru a reda sau pentru a pune pauză 

pentru o melodie. 

3. Următor 

Apăsaţi pentru a accesa următoarea melodie dintr-o listă de redare.  

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a creşte volumul. 



O scurtă privire asupra dispozitivului (continuare) 

                        

 

                                    

 

 

 

 

1. Mufa de încărcare 

Puteţi introduce un capăt al cablului USB de încărcare în această mufă, în timp 

ce conectaţi celălalt capăt într-o mufă USB a computerului pentru a încărca 

bateria pe bază de litiu încorporată. 

Intrare Aux  

Conectaţi cablul audio Aux în difuzor. Mufa de 3,5 mm se conectează la 

dispozitivul dvs.  



2. Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF) 

Glisaţi acest comutator pe poziţia PORNIT (ON) pentru a porni boxa. Glisaţi 

acest comutator pe poziţia OPRIT (OFF) pentru a opri boxa. 

 

Încărcarea boxei 

1. Conectaţi un capăt al cablului USB de încărcare inclus în mufa de încărcare de 

pe boxă. Conectaţi apoi celălalt capăt al cablului USB de încărcare într-o mufă 

USB corespunzătoare de pe calculator pentru a reîncărca bateria internă 

reîncărcabilă a boxei. 

NOTĂ: Durează aproximativ două ore pentru ca bateria internă a boxei să se 

încarce complet. 

2. Atunci când se încarcă, se va aprinde un indicator luminos LED care indică 

faptul că unitatea se încarcă. Lumina roşie se va stinge atunci când unitatea este 

încărcată complet.  



Înţelegerea indicatorilor luminoşi LED de stare  

Atunci când încărcaţi boxa 

Indicator LED roşu constant = Încărcare 

Indicator LED roşu oprit = Încărcare Completă 

Atunci când conectaţi boxa la o sursă audio prin Bluetooth 

Indicator LED albastru intermitent: Bluetooth-ul nu este conectat (pregătit 

pentru conectare). 

Indicator LED albastru constant: Bluetooth conectat. 

Conectarea dispozitivelor Bluetooth la boxă 

Pentru a conecta dispozitivul audio cu Bluetooth la boxa E-boda model Beat 100 

pentru prima dată, trebuie să urmaţi următorii paşi: 

1). Asiguraţi-vă că sursa audio Bluetooth este plasată la o distanţă de maxim trei 

metri de boxă. 

2). Glisaţi comutatorul PORNIT/OPRIT de pe boxă pe poziţia PORNIT. 

Indicatorul luminos LED albastru se va aprinde intermitent pentru a vă indica 

faptul că a intrat în statusul de conectare.  

3). Accesaţi funcţia Bluetooth Manager de pe sursa audio Bluetooth. Pentru mai 

multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni pentru sursa audio 

Bluetooth.  



4). Căutaţi dispozitive Bluetooth şi selectaţi boxa pentru a începe conectarea. 

5). Introduceţi “0000” dacă dispozitivul solicită codul PIN.  

6). Odată conectat, indicatorul luminos LED albastru va rămâne aprins constant 

şi veţi putea utiliza boxa pentru a reda fişiere audio de pe sursa audio 

Bluetooth. 

 
Folosirea funcţiei Hands-Free 
Atunci când un smartphone este conectat la boxă, urmaţi paşii următori pentru 

a realiza apeluri hands-free. 

1. Apăsaţi “ ”  pentru a prelua apelul. 

2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat “ ” timp de 2 secunde pentru a respinge 

apelul. 

3. În timpul unui apel: apăsaţi iar “ ”  pentru a încheia apelul. 



Depanare 
 

Boxa nu se conectează la 

dispozitiv 

Boxa trebuie conectată/re-conectată la 

dispozitiv 

Se aude un ton la fiecare 

câteva secunde 

Boxa trebuie reîncărcată 

Boxa nu porneşte Boxa trebuie reîncărcată 

Boxa nu controlează 

melodia(melodiile)/volumul 

Pentru a obţine un control deplin, boxa 

trebuie să fie în modul Bluetooth 

Boxa distorsionează sunetul la 

volum crescut 

Volumul dispozitivului trebuie scăzut 

 


