
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® 5W 2000mAh vízálló kültéri bluetooth hangszóró 

 

Cikkszám: BW-F2 

 
 
I. Előszó 

Köszönjük, hogy a BlitzWolf® 5W 2000mAh 

vízálló kültéri bluetooth hangszórót választotta!  

 

Az optimális teljesítmény fenntartása és a 

biztonságos használat érdekében kérem 

alaposan olvassa át a használati utasítást mielőtt 

először használná. Kérem őrizze meg ezt a 

dokumentumot. 

 

II. Csomag tartalma 

 

1 x BW-F2 Bluetooth hangszóró 

1 x Használati utasítás 

1 x USB töltő kábel 

1 x AUX 3.5mm audio kábel 

 

III. A termékről 

 

A BW-F2 egy kompakt Bluetooth hangszóró, ami 

vezeték nélkül csatlakoztatható Bluetooth 

eszközökhöz, például okostelefonokhoz, 

tabletekhez és számítógépekhez, így bármilyen 

zenei gyűjteményt képes lejátszani, ami ezeken 

az eszközökön található. Köszönhetően az erős 

akkumulátornak és a passzív radiátornak, a 

rendszer teljes sztereó hangzást biztosít. A BW-

F2 akár 8-10 órás lejátszási időt biztosít és 

tökéletes társ egy parkban, a tengerparton, 

táborozás közben. Nem kell időigényes 

kapcsolódási folyamatokkal bajlódni és 

távolsággal kapcsolatban sincsenek megkötések, 

így a BW-F2 használóinak bárhol és bármikor 

magas minőségű zenei élményben lehet részük. 

 

IV. Bluetooth kapcsolat 

 

A hangszóró bekapcsolásához tartsa hosszan 

nyomva a bekapcsoló gombot. Ezután a kék led 

gyorsan fel fog villanni. A készülék így jelzi, hogy 

belépett a Bluetooth párosító módba. 

 

V. Csatlakozzon mobiltelefonokhoz, tabletekhez 

és számítógépekhez 

 

1. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot a telefonján 

2. Lépjen be a Bluetooth beállításokhoz és 

keressen Bluetooth eszközöket 

3. Amint megtalálja az eszközt (BW-F2), 

kattintson az eszköz nevére es párosítsa 

4. Ha a telefonja párosítási kódot kér, írja be a 

„0000” számsort. 

5. A sikeres párosítás után a hangszóró azonnali 

hangjelzést ad és a LED fénye folyamatosan kék 

marad. 

 

Megjegyzés 

 

A párosítás ideje eszközönként eltérő lehet. Csak 

egy alkalommal szükséges párosítás, ezt 



követően az eszköz automatikusan csatlakozik 

ha már előtte csatlakoztatva volt. (A hangszóró a 

legutolsó 8 párosított eszköz nevét jegyzi meg) 

 

VI. AUX audio bemeneti csatlakozó 

 

A hangszóró rendelkezik egy AUX audio-in porttal, 

egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót a nem 

bluetooth mobil készülékhez / MP3 lejátszójához 

/ számítógéphez / laptophoz a 3.5mm-es jack 

audio kábellel. Zöld jelző fény fog látszódni, ezt 

követően elkezdheti a zenelejátszást a vezetékes 

kapcsolattal. 

 

VII. Töltés és összekapcsolás 

 

Csatlakoztassa a micro USB töltőkábelt a 

számítógéphez vagy USB töltőhöz, hogy feltöltse 

a hangszórót.  

 

Alacsony töltöttség jelzés 

 

A hangszóró hangjelzéssel jelzi, hogy az 

akkumulátor energiaszintje alacsony (10%-os 

töltöttségi szintnél). A felhasználónak ezután 

hamarosan fel kell töltenie a  hangszórót.  

 

VIII. AUX audió bemenet csatlakozó 

 

Hangszóró interfészek. 

Audio bemenet csatlakozó: 3.5 mm  

AUX kábel: támogatja az AUX külső audio 

csatlakozást 

Töltés: Micro USB; input: 5V 

 

 
 

IX. Méretek és paraméterek 

 

Hosszúság: 98mm ± 0.5 mm 

Szélesség: 50 ± 0.5mm 

Magasság: 90mm ± 0.5mm  

Anyag: ABS + TPU 

Súly: 286g ± 10g 

 

X. Villamos tulajdonságok 

 

Bluetooth kompatibilitás: kompatibilis a Bluetooth 

4.0 Class II-vel es támogatja az A2DP V.12 és az 

AVRCP V1.4 profilt 

Jeltávolság: akár 10 m 

Hangsáv: Egy sáv 

Zajvédettség: 75 dB 

Frekvenciaválasz: 160 Hz - 20 KHz 

Teljes harmonikus torzítás: 1% 

Hangszóró egység: külső átmerő 50mm, belső 

mágnes, 4 Ω, 5W*1 

 

Elektromos jellemzők 

 

Névleges feszültség: 3.7V egyenáram 

Akkumulátor: beépített lithium akkumulátor, 3.7V 

/ 2000mAh  

Töltési feszültség / áramerősség: 5V ± 0.25V / 

0.5A 

Töltési idő: 3-4 óra 

Lejátszási idő: 8-10 óra 

Megjegyzés 

 

1. Amennyiben aktív Bluetooth mód közben 

csatlakoztatja a 3.5mm-es audio csatlakozót a 

hangszóróhoz, a hangszóró átvált line in 

státuszra. 

2. Kapcsolja ki a hangszórót, amikor nem 

használja, hogy megelőzze a lemerülést. 

Be- és kikapcsolás Hosszan nyomja meg a 
gombot 

Hívás 
megválaszolása 

Bejövő hívás esetén röviden 

nyomja meg a       gombot. 

A hívás megszakításához és 

a zenelejátszás 

folytatásához röviden 

nyomja meg a          gombot.  

Hívás 

befejezése és 

visszautasítása 

Röviden nyomja meg a  

gombot hogy befejezze a a 

hívást. Hosszan nyomja 

meg a gombot a hívás 

visszautasításához.  

Hívás 
kezdeményezés 

Hosszan nyomja meg a  
gombot a legutolsó hívott 
szám tárcsázásához.  

Lejátszás / 
Szüneteltetés 

Röviden nyomja meg a  
gombot a szabályozáshoz.  



Hangerő 
szabályozás 

Röviden nyomja meg a  +/-  
gombot a szabályozáshoz. 

Előző / 
következő 

Hosszan nyomja meg a + 
gombot a következő szám 
lejátszásához. Hosszan nyomja 
meg a - gombot az előző szám 
lejátszásához. 

A jelenlegi 

Bluetooth 

kapcsolat 

megszüntetése 

Hosszan nyomja meg a + 

és - gombot, hogy 

megszüntesse a Bluetooth 

kapcsolatot és új eszközt 

tudjon párosítani.  

 

 

XI. LED státusz 

 

1. Bluetooth státusz: a villogó kék fény az 

összepárosítás státuszt jelzi, az állandó kék fény 

pedig az összekapcsolt státuszt. 

2. Line in mód: zöld fényjelzés. 

3. Töltési státusz: vörös fényjelzés. 

4. Feltöltés kész: a vörös fény kialszik és zöld 

fény gyullad fel. 

Működés Tárolás 

Hőmérséklet: 0°C ~ 

40°C 

Hőmérséklet: -30°C ~ 

60°C 

Páratartalom: 0% ~ 
85% RH 

Páratartalom: 0% ~ 
90% RH 

 

XII. Hibajavítás 

1) A mobiltelefonom nem talál új Bluetooth 

eszközt. 

a) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangszóró 

párosítási módban van-e. 

b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a jeltávolságon 

belül van. 

2) Nem tudom összepárosítani az Bluetooth 

eszközöket. 

a) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján tud-

e új kapcsolatot létrehozni. Nézze meg a telefonja 

használati utasítását. 

b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a megadott 

párosítási jelszó „0000'. Ha Bluetooth közvetítőt 

használ, győződjön meg róla, hogy az eszköz a 

"0000" kódot használja.  

3) A hangszóróm nem játssza le a zenét / nem 

válaszolja meg a hívásokat, amikor egy 

Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva. 

a) Győződjön meg róla, hogy a telefonja 

támogatja az A2DP és HSF profilokat. 

b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja a 

jeltávolságon belül van.  

4) Amikor a számítógépemmel párosítom a 

hangszórót, a Windows új drivert kér. Ezt tudják 

biztosítani a részemre? 

a) Nem tudjuk biztosítani. A Bluetooth A2DP / 

HSF driverre lehet szükség a sztereó 

zenelejátszáshoz Bluetooth kapcsolaton 

keresztül. A illesztőprogramokra a számítógépe 

Bluetooth moduljához van szükség, és az eltérő 

Bluetooth modulok eltérő illesztőprogramokat 

igényelnek. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a 

számítógép vagy a Bluetooth modul gyártójával a 

illesztőprogram frissítésért. 

5) Miért nem tudom távolról szüneteltetni, 

elindítani, átugrani, átléptetni a dalokat amikor a 

hangszóró zenét játszik le? 

a) Amikor 3.5mm-es AUX bemenetet használ, 

nem állíthatja meg a zenét, nem tud hangerőt 

állítani és nem tud számokat átugrani a 

hangszóró gombjaival. 

b) A funkció követelménye, hogy a Bluetooth 

eszköz össze legyen párosítva a hangszóróval, 

másként az AVRCP (Audió/Videó Távoli Kontroll 

Profil) nem működhet. Győződjön meg róla, hogy 

a telefonja vagy egyéb Bluetooth eszköze 

támogatja az AVRCP-t. 

 

 

XIII. Biztonsági megjegyzések 

 

Olvassa el a következő ajánlásokat mielőtt 

elkezdi használni a Bluetooth hangszórót. 

a) Tartsa szárazon a terméket és ne vigye párás 

helyekre, hogy elkerülje a belső áramkörök 

károsodását. 

b) Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől 

és a forró helyektől. A magas hőmérséklet az 

elektronikai eszköz élettartamát megrövidíti, az 

akkumulátort károsítja és káros hatással lehet a 

műanyag alkatrészekre. 

c) Ne tegye ki a terméket hideg hőmérsékletnek. 

Az extrém hideg károsíthatja az áramköröket. 

d) Ne próbálja szétszedni a terméket, mert a 

termék ettől károsodhat. A belső áramkörök 

meghibásodhatnak a nem professzionális 

kezeléstől. 

e) Ne használjon intenzív vegyszereket vagy 

mosószert a termék tisztításához. 

f) Ne karcolja meg a termék felületét éles 

tárgyakkal. 

 


