
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
BlitzWolf® BW-SDB0: 1200mAh vezeték nélküli mini Bluetooth hangszóró (10W) 

 
Cikkszám:  
BW-SDB0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in China 

 

 



A doboz tartalma 

● 1 x vezeték nélküli mini bluetooth hangszóró 
● 1 x USB kábel 
● 1 x használati utasítás 

 

Funkciók 

 

1) Ki/bekapcsolás 
2) Mikro USB töltéshez 
3) Audio bemenet 
4) USB port 
5) TF kártya slot 

6) Bluetooth / Rádió / Óra mód váltás 
7) Következő dal / Hangerő növelés (tartva) 
8) Lejátszás / Szünet / Hívások kezelése 
9) Előző dal / Hangerő csökkentés (tartva) 
10) Kijelző (idő, mód, zene) 

 

A hangszóró használata 

Bluetooth mód 
Kapcsolja be a hangszórót, majd csatlakozzon telefonjával a “BW-SDB0”-hoz. Csatlakoztatást 
követően a zene már a hangszórón keresztül fog szólni. 
 
FM mód 
Kapcsolja be a hangszórót majd nyomja meg az “M” gombot az FM módra váltáshoz. Ezt követően 
az automatikus csatorna kereséshez tartsa nyomva az “M” gombot, nyomja meg ha le szeretné 
állítani a keresést. A csatornák váltásához használhatja a “+” és “-” gombokat. 
 
Óra mód 
Kapcsolja be a hangszórót majd nyomja meg az “M” gombot az óra módra váltáshoz. Tartsa 
nyomva az “M” gombot majd a “-” és “+” gombok segítségével meg tudja változtatni az időt. 
 
USB/TF mód 
Kapcsolja be a hangszórót majd csatlakoztasson egy USB eszközt vagy TF kártyát audio fájlokkal, 
a lejátszás automatikusan elindul. 
 
AUX mód 
Kapcsolja be a hangszórót majd dugja be az audio kábelt. A lejátszás automatikus elindul. 



Tippek 

1. A hangszóró élettartama és az Ön egészsége érdekében ne használja a hangszórót 
hosszabb ideig maximum hangerőn. 

2. Amennyiben hiba lép fel, azonnal kapcsolja ki a hangszórót és húzza ki az USB-t, a 
hangszórók és más alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében. 

3. A Bluetooth hatótávolság alacsony akkumulátor töltöttség esetén csökken. Amennyiben 
hatótávolság csökkenést tapasztal, töltse fel a hangszórót majd próbálja újra. 
  

Paraméterek  

Modellszám BW-SDB0 

Bluetooth verzió 3.0 

Teljesítmény 10W 

Jel-zaj arány ≥90dB 

Üzemi feszültség DC 5V 

FM frekvencia tartomány 2.402 - 2.480 Ghz 

Audio formátumok MP3 / WAV / AAC 

Akkumulátor kapacitás 1200mAh 

Méretek 375 x 55 x 65mm 

Súly 520g 

Töltési idő 2.5 óra 

Lejátszási idő 3 óra 

Szín Fekete 

 
 

Figyelmeztetés 

● Ne tegye ki a hangszórót folyadékoknak 
● Ne módosítsa és ne szerelje szét a hangszórót 
● Ne ejtse le 
● Kerülje az extrém hőmérsékleteket 
● A hangszóró lítium-akkumulátorral rendelkezik ezért nem szabad háztartási szemétbe 

dobni. Dobja az akkumulátor újrahasznosító központba ártalmatlanítás céljából 


