
 
 
 

 

 használati útmutató  

2 db vezeték nélküli számítógép hangszóró, 6W, 
fekete-szürke 
 
Rend. sz.: 2162591 
 
Rendeltetésszerű használat  
A termék egy audio rendszer (pl. egy számítógép hangkártyája vagy egy hordozható készülék) 
hangjeleinek lejátszására alkalmas. A hangszórók ehhez vagy vezetékesen, 3,5 mm-es dugóval vagy 
vezeték nélkül, Bluetooth 5.0 technológián keresztül csatlakoztathatók a rendszerhez. Miután a 
készüléket a vele szállított USB-s hálózati adapterrel a tápellátásra csatlakoztatta, az érintésre 
érzékeny gombokkal kényelmesen átválthat a rendelkezésre álló bemeneti források között.  
A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja szabadban. Kerülje a 
készülék érintkezését nedvességgel, pl. fürdőszobában, stb.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A 
készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Ha a terméket rendszeresen 
szakszerűtlenül használják, az rövidzár, tűz és áramütés veszélyét is jelentheti. Figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.  Ha a készüléket 
másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.  
A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban található 
cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. 
 
A szállítás tartalma   
• Hangszórók (1 pár)  
• Hálózati adapter  
• használati útmutató 
 
Aktuális használati útmutatók  
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: 
www.conrad.com/downloads vagy szkennelje a QR kódot ezen az oldalon. Kövesse a web-
oldal  útmutatásait. 
 
A szimbólumok magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti 

veszély, pl. áramütés.   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig 

figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
  

A „nyíl" szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.   
A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad működtetni és 
használni. Nem tehető ki nedvességnek vagy folyadéknak, mivel ez halálos 
elektromos áramütéshez vezethet.  

 
Biztonsági tudnivalók  

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő 
biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat 
nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi 
károkért.  Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.   
a) Általános tudnivalók  
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 

 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes 

játékszerré válhat gyermekek számára. 
• Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, 

erős rázkódásoktól,•  magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, 
gőzöktől és oldószerektől.   

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha már nem biztonságos a készülék használata, vonja ki a használatból, és védje 
meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat már nem 
biztosítható, ha a készüléknek 

- látható sérülései vannak, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Az ütés, ütődés és már a kis magasságból 
történő leesés is tönkreteheti a terméket. 

• Mindig tartsa be az összes, a termékhez csatlakoztatott készülék biztonsági- és 
használati útmutatóját is. 

• Forduljon szakemberhez, ha a termék használatát vagy csatlakoztatását 
illetően nem biztos a dolgában. 

• A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy 
egy erre szakosodott műhellyel végeztessen.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált 
választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.   

b) Hálózati adapter  
• Csatlakoztassa a készüléket olyan dugaszoló aljzathoz, amely könnyen 

elérhető.  
 

• A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.  
 

• A dugaszadaptert a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló 
aljzatába kell csatlakoztatni.  A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, 
hogy az adapteren megadott feszültség adatok egyeznek-e a háztartásában 
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.   

• Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati adaptert, ha nedves a keze. 
 

• Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.  

Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét  

. 
 

• Győződjön meg arról, hogy a termék beállításakor a vezeték nem csípődik be, 
nem törik meg és nem sérül meg éles peremek által. 

• Fektesse úgy a kábeleket, hogy senki se botoljon meg bennük, vagy ne 
akadjon beléjük. Más esetben balesetveszélyes. 

• Biztonsági okok miatt a hálózati adaptert mindig válassza le a tápellátásról 

viharban.  
c) Személyek és a készülék biztonsága  
• A halláskárosodás elkerülése érdekében, tekintsen el attól, hogy hosszabb 

ideig túl hangos zenét hallgat. 
 
A készülék áttekintése 
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1 Audio bemenet választó (érintőgomb) 
 

2 LED-es állapotjelző 
 

3 Bekapcsoló (be/ki), Hangerő szabályozó 
 

4 Hangszóró 
 

5 USB-s tápkábel 
 

6 3,5 mm-es AUX bemenet  

7 Audio bemenet választó (érintőgomb)  

8 LED-es állapotjelző  

9 Bekapcsoló (be/ki), Hangerő szabályozó  

10 Hangszóró  

11 USB-s tápkábel  

12 3,5-mm-es AUX bemenet 



 
Felállítás  
• Válasszon ki először egy megfelelő felállítási helyet a hangszórók számára. Úgy helyezze el a 

két hagszórót (4), hogy azok egymástól megfelelő távolságra legyenek, a hallgató előtt és a 
hallgató felé irányuljanak. 

• Csatlakoztassa az együttszállított USB-s hálózati adaptert egy megfelelő hálózati 
csatlakozóaljzatba és végül csatlakoztassa az USB-s hálózati kábelt (5) a hálózati 
adapterhez. 

• Ezután már csak azt kell eldöntenie, milyen típusú kapcsolatot szeretne létesíteni az audio 
forrással. Ehhez a következő két opció áll rendelkezésére: 

- Vezeték nélküli: Bluetooth 5.0 
 

- Vezetékes: AUX In 
 

Üzembe helyezés és használat 
 

a) Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetoothon keresztül  
• Tekerje el a hangerőszabályozót (Volume) az óramutató járásával egyező irányba a 

hangszóró bekapcsolásához, ami egyben átveszi egy be-/kikapcsoló (Power) (3) 
szerepét. Ügyeljen ekkor arrra, hogy a hangerőt lehetőleg alacsony szinten tartsa. 

 
A hagszórók minden bekapcsoláskor csatoló üzemmódba váltanak és 
automatikusan felépítik azzal a készülékkel a kapcsolatot, amihez utoljára 
csatlakoztak.   

• Várjon, amíg a „Bluetooth mode“ szöveg elhangzik és a LED-es állapotjelző (2) villogni 
kezd. 

 
• Ekkor a lejátszó készüléke Bluetooth menüjében válassza ki az „RF-SPKR-100“ 

bejegyzést és várjon egy pillanatig, amíg a kapcsolat létrejön.  
• Végül egy hangjelzés hallható és a LED-es állapotjelző (2) folyamatosan világít, amivel 

azt jelzi, hogy a csatolási folyamat sikeresen lezárult. 
• A  hangerőszabályozó (Volume) (3) óramutató járásával egyező irányba tekerésével 

tetszőlegesen növelheti a hangerőt. 
 

A csatolási folyamat elvégzéséről ill. egy Bluetooth kapcsolat létrehozásáról 

további információkat a lejátszó készüléke útmutatójában talál. 
 
b) Vezetékes kapcsolat AUX In-en keresztül  

• Kapcsolja először ki az audio forrást és a hangszórókat is. 
 
• Ekkor kösse össze a 3,5 mm-es AUX bemenetet (6) és az audio forrást és helyezze 

üzembe az audio forrást. 
 
• Tekerje el a hangerőszabályozót (Volume) az óramutató járásával egyező irányba a 

hangszóró bekapcsolásához, ami egyben átveszi egy be-/kikapcsoló (Power) (3) 
szerepét. Ügyeljen ekkor arrra, hogy a hangerőt lehetőleg alacsony szinten tartsa.  

• Végül állítsa be a hangerőt a kívánt szintre a szabályozóval (3). 
 
c) Átkapcsolás az AUX bemenet és a Bluetooth funkció között  
Használja az érintésre érzékeny választó gombot (1), hogy az AUX bemenet és a Bluetooth 

funkció közt átkapcsoljon. 
 

A problémák kezelése  
probléma Megoldás 
 Ellenőrizze, hogy a készülék hangereje hallható 
nincs hang szintre lett beállítva, és győződjön meg arról, 
 hogy a készülék hangja nem lett némítva. 

 Győződjön meg arról, hogy nem okoz zavart 
 egy közelben lévő objektum és a 
 csatolandó készülékek a megadott hatótávolságon 

A készülék 

belül vannak. 

Távolítsa el adott esetben a hangszórókat 

csatolása nem sikerül 
az audio készülék Bluetooth listájáról és végezze el  

 újra a csatolást. Ezen folyamatról információkat 
 a lejátszó készüléke használati útmutatójában 
 talál. 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)  
A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a 

jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.   
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll 
rendelkezésre:  www.conrad.com/downloads  
Kattintson egy zászló szimbólumhoz egy nyelv kiválasztásához, és adja meg a 
termék rendelési számát a keresőmezőben. Ezután az EU megfelelőségi 
nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.  

 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.   
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete 

védelméhez. 
 

Műszaki adatok  
 

a) Hangfal  

Bemenő feszültség/-áram............ 5 V/DC, 1 A über USB-A  

Kimenő teljesítmény....................... 6 W  

Anyag............................................................ ház ABS műanyag, hangszóró rács vas  

Meghajtó egység................................ 63,5 mm (2,5”), 4 Ω, 3 W (hangszórónként)  

Frekvenciatartomány........................... 60 Hz – 20 kHz  

Bluetooth név............................ RF-SPKR-100  

Csatlakozási lehetőségek............ 3,5-mm-es AUX In alj (sztereo)  
Bluetooth 5.0  

Adó hatótávolsága .................... <12 m (nyílt terepen)  

Adófrekvencia.............................. 2404 – 2476 MHz  

Adóteljesítmény..................................... 4 dBm  

Működési-/tárolási körülmények......... -20 bis +60 ºC, <80 % rel.nedv. (nem kondenzálódó)  

Vezetékhossz.................................. 110 cm (3,5-mm-es audio vezeték)  
110 cm (USB-A tápvezetékl),  
79 cm (a hangszórók közötti összekötő vezeték) 

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 80 x 157 x 90 mm 

Súly................................................. 0,82 kg (hálózati adapter nélkül) 
 

b) Hálózati adapter 
Bemenő feszültség/-áram............ 100 – 240 V/AC, 0,25 A, 50/60 Hz 

Kimeneti feszültség/-áram...........  5 V/DC, 1 A 

Ápolás és tisztítás 
• Tisztítási munkálatok előtt válassza le mindig a terméket a tápellátásról. 
• Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószert, tisztító alkoholt vagy más vegyi 

oldatokat a tisztításhoz, mivel ezek kárt tehetnek a házban és befolyásolhatják a 
kifogástalan működést. 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 

• Ne merítse a készüléket vízbe.  

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  

Minden jog, a fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus  

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. 

Utánnyomás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   
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