
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-AS2: 5200mAh Double Driver vezeték nélküli Bluetooth hangszóró beépített 

mélynyomóval (40W) 
 

Cikkszám:  
BW-AS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 
 
 
 



A doboz tartalma 

● 1 db BlitzWolf® BW-AS2: 5200mAh Double Driver vezeték nélküli Bluetooth hangszóró 
beépített mélynyomóval (40W) 

● 3,5mm AUX kábel 
● Micro USB töltőkábel 
● Használati utasítás 

 

A termék leírása 

1) Akkumulátor töltöttség jelző 
2) Hangerő+ / Következő dal 
3) Hangerő- / Előző dal 
4) Multifunkciós gomb 

5) Telefon 
6) Üzemmód kapcsoló 
7) Be- és kikapcsolás 
8) Üzemmód kijelzés 

 

 
 
 

9) Újraindítás 
10) TF kártya portja 
11) AUX port 

12) Töltés 
13) Gyorstöltés 



Paraméterek  

 

Teljesítmény 40W 

Frekvencia tartomány 2,402Ghz - 2,408Ghz 

Frekvenciaválasz 20Hz - 20kHz 

Jel-zaj arány ≥75dB 

Bemenet DC 5V 

Gyorstöltési idő 4,5 óra 

Akkumulátor típusa 7,4V 5200 mAh 

Jeltávolság Akár 10 m 

Méret 230x125x60 mm 

Súly 1,1 kg 

 
 
 

Első lépések 

Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a hangszórót. A feltöltéshez használja a dobozban 
található micro USB töltőkábel. A hangszóró akkor van teljesen feltöltve, amikor mind a négy 
töltöttséget jelző fény ég. 
Megjegyzés: Amikor az akkumulátor alacsony töltöttségen van, minden 30 másodpercben egy 
hangjelzés jelzi, hogy fel kell tölteni a hangszórót. A hangszóró 3 hangjelzés után kikapcsol. 
Amikor a hangszóró szinte teljesen lemerült, már 1 hangjelzés után kikapcsol.  
 
 

Be- és kikapcsolás 

Helyezze áram alá az eszközt és az azonnal Bluettooth párosítás módba kapcsol. A hangszóró 10 
perc után kiakapcsol, ha nem párosítják másik eszközhöz.  
 
 
 
 
 
 
 



A gombok használata 

 

Üzemmód Funkció Használat 

- Be- és kikapcsolás 2 mp-ig nyomja meg a Be- és kikapcsolás 
gombot 

- Üzemmód váltás Röviden nyomja meg az Üzemmód kapcsoló 
gombot (BT/TF/AUX) 

Bluetooth 
üzemmód 

Hangerő + / Hangerő - Röviden nyomja meg a + / - gombot 

Előző dal / Következő dal Hosszan nyomja meg a + / - gombot 

Lejátszás / Szünet Röviden nyomja meg a Multifunkciós gombot 

A párosítási adatok törlése és 
új párosítás indítása 

Hosszan nyomja meg a Multifunkciós 
gombot 

Bluetooth 
telefon 
üzemmód 

Bejövő hívás fogadása / 
befejezése 

Röviden nyomja meg a Telefon gombot 

Bejövő hívás visszautasítása Hosszan nyomja meg a Telefon gombot 

Az utolsó hívás 
újratárcsázása (készenlét 
státusz) 

Duplán nyomja meg a Telefon gombot 

TF/SD kártya 
üzemmód 

Hangerő + / Hangerő - Röviden nyomja meg a + / - gombot 

Előző dal / Következő dal Hosszan nyomja meg a + / - gombot 

Lejátszás / Szünet Röviden nyomja meg a Multifunkciós gombot 

AUX 
üzemmód 

Hangerő + / Hangerő - Röviden nyomja meg a + / - gombot 

Lejátszás / Szünet Röviden nyomja meg a Multifunkciós gombot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Töltöttség kijelzés 

 

LED jelzés Státusz 

Töltöttség jelzés 4 fény ég Töltöttség: 90 -100% 

 
 

3 fény ég Töltöttség: 50 - 90% 

2 fény ég Töltöttség: 25 - 50% 

1 fény villog Töltöttség: 0 - 25% 

4 fény villog Töltés 

Üzemmód jelzés Villódzó kék fény A bluetooth eszköz kész a párosításra 

Folyamatos kék fény Bluetooth párosítva / Zenelejátszás 
folyamatban / Telefon üzemmód 

Folyamatos sárga fény AUX üzemmód 

Folyamatos fehér fény Telefon üzemmód 

 
 

A termék helyes eltávolítása 

 

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy 
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi 
egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és 
gondoskodjon az újrahasznosításáról.  

 
 


