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Használati utasítás 
MF Bluetooth hangszóró 

 

 
 
 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Kérjük 
használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást! 
  
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra 
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. 
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan károkért, mely a 
helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből 
vagy más balesetekből származik.          
Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó 
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk 
nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a 
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. 
Semmiképpen ne próbálkozzon a termék otthoni javításával, mert az 
garanciavesztéssel jár. 
 
Biztonsági előírások: 
 
Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja, 
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja, mert külseje rongálódhat, 
az akkumulátor kisülhet vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a 
külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia. 
Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró 
környezetben a készüléket! 
Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat 
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. 
Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan 
helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok 
vannak. 
Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a 
készülék külsejét megsértheti. 
 
Csomag lista: 
Hangszóró 1db 
Hordozó-szíj (lecsatolható) 1db 
Használati utasítás 1db 
3,5mm audió kábel 1db 
USB kábel 1db 
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1. Áttekintés 
1.1 Külső és gombok 

 
1.2 Kezelés 
1.2.1 Bekapcsolás 
Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/be kapcsoló” gombot 2 
másodpercig. 
1.2.2 Kikapcsolás 
Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/be kapcsoló” gombot 2 
másodpercig. 
1.2.3 Lejátszási forrás választása 
Amennyiben a hangszóróhoz csatlakoztatva van kábellel audió eszköz vagy 
MicroSD kártya, akkor a „Ki/Be kapcsoló” gombot röviden megnyomva lehet 
választani a forrás között. A forrás sorrendje az alábbi: 1. Bluetooth 2. 
MicroSD kártya 3. Audió eszköz 
1.2.4 Következő / Hangerő + 
Röviden megnyomva a hangerőt tudjuk növelni, hosszan megnyomva a 
következő dal lejátszása. 
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1.2.5 Előző / Hangerő – 
Röviden megnyomva a hangerőt tudjuk csökkenteni, hosszan 
megnyomva az előző dal lejátszása. 
1.2.6 Lejátszás / Szünet 
Röviden megnyomva ezt a gombot a dal lejátszását tudjuk szüneteltetni, 
majd elindítani. 
1.2.7 Bluetooth gomb 
Eszköz csatlakoztatása a 2.3 pontban található. 
Röviden megnyomva újra lehet csatlakoztatni a korábban már párosított 
eszközt, hosszan megnyomva (2 másodperc) pedig leválaszthatjuk a 
Bluetooth csatlakozást az eszközről. 
Amennyiben mobiltelefonra van csatlakoztatva a hangszóró, akkor 
röviden megnyomva fogadjuk a bejövő hívást, hosszan megnyomva pedig 
elutasítjuk a bejövő hívást. 
1.2.8 LED visszajelző állapotai 
Bekapcsolást követően fehér fény villog 
Lejátszó eszköz csatlakozását követően fehér fény világít 
Zene lejátszásakor fehér fény világít 
Lejátszás szüneteltetéskor fehér fény lassan villog 
Legnagyobb/legkisebb hangerőnél a fehér fény gyorsan villog 
A hangszóró töltését piros színű fény jelzi 
 
1.3 Csatlakozók 
1.3.1 Audió bemenet 
Bekapcsolt állapotban egy rövid hangjelzés kíséri az audió eszköz kábeles 
csatlakoztatását. A hangszóró alaphelyzetbe állításához (reset) egy tű 
segítségével nyomja meg a csatlakozó belsejében lévő gombot. 
1.3.2 MicroSD bővítőhely 
Bekapcsolt állapotban kettő rövid hangjelzés kíséri a MicroSD memóriakártya 
behelyezését, majd automatikusan megkezdődik a zenelejátszás. 
1.3.3 Micro USB csatlakozó 
A hangszórót töltse DC 5V/1A hálózati töltővel vagy egy számítógép USB 
csatlakozójának segítségével. 
Számítógépre történő csatlakozás esetén a hangszóróban lévő microSD kártya 
tartalma is kezelhető. Ehhez kikapcsolt állapotban kell csatlakoztatni az USB 
kábel segítségével a hangszórót, majd a bekapcsoló gombot (2mp) hosszan 
megnyomva létrejön az adatkapcsolat a számítógéppel. 
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2. Működés 
2.1 Első üzembe helyezés 
Első használatot megelőzően fel kell tölteni az eszköz akkumulátorát. Az 

első alkalommal, ahhoz hogy a hangszórót teljesen feltöltse, 
minimum 3 órán keresztül kell tölteni. Töltéskor  a készülék tetején 
lévő LED fénye pirosan világít. 
2.2 Bekapcsolás 
Tartsa lenyomva a „Ki/be kapcsoló” gombot 2 másodpercig – a bekapcsolást 
egy hosszú hangjelzést igazolja vissza. Első alkalommal történő bekapcsolást 
követően egy rövid hangjelzéssel jelzi a készülék, hogy Bluetooth párosításra 
várakozik. 
2.3 Bluetooth eszköz párosítása 
Amikor a hangszórón a fehér LED fény gyorsan villog, akkor van 
lehetőségünk a párosítás elvégzésére. A csatlakoztatni kívánt eszközön 
kapcsolja be a Bluetooth és indítsa el az eszköz keresést. A listában 
válassza ki a Mifa_A10 eszközt, sikeres csatlakozást követően rövid 
hangjelzés és folyamatosan világító fehér fény jelenik meg a hangszórón. 
2.4 További eszközök párosítása 
Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a készüléken 2 másodpercig – ezzel 
a jelenleg csatlakoztatott eszköz leválik és lehetőség lesz újabb készülék 
csatlakoztatására. 
Ahhoz hogy a korábbi eszközt ismét csatlakoztatni lehessen röviden meg 
kell nyomni a Bluetooth gombot. 
A Lejátszás/Szünet hosszú lenyomásával van lehetőség kettő Bluetooth 
hangszórót összepárosítani a sztereó hangélmény érdekében. 
 
3. Műszaki adatok: 
Hangszóró típusa: Hordozható Bluetooth hangszóró  
Hangszóró rendszer: két csatornás 2 x 5 W + Basszus  
Akkumulátor: Beépített 2200mAh Li-ion akkumulátor  
Bemenet: 5V / 1A  
Méret: 152 x 66 x 64 mm  
Tömeg: 341 g  
Hangszórók: 2 x  3,75cm hangszóró  
Frekvencia tartomány: 50 Hz - 20KHz  
Bluetooth verzió: Bluetooth 4.2 + EDR  
Töltési idő: 3 óra  
MicrosSD: maximum 32Gb, formátumok: MP3,APE,FLAC,WAV,WMA 
Garancia: 1 év 


