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HORDOZHATÓ BLUETOOTH 

      HANGSZÓRÓ SM310 

 

 
 

Kérjük olvassa el a jelen használati útmutatót az SM310 

készülék használata előtt! Az Astrum nem tehető felelőssé 

a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő 

károkért! 

 

 

 

 

TERMÉKJELLEMZŐK 
 

 

- Beépített zenevezérlő gombok 

- AUX, mikro SD kártya és FM támogatás 

- Ultra hordozható design tartószíjjal 

- Porálló design kültéri használatra 

 

 

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 
 

- Jel-zaj viszony: z80dB 

- Bluetooth: V2.1 

- Hatótávolság: ~ 10 m 

- Bemenet: DC 5V 

- Kimeneti áram: 12W RMS 

- Frekvenciatartomány: 100Hz - 20kHz 

- Töltési idő: ~ 4 óra 

- Lejátszási idő: ~ 5 óra 

- Készenléti idő: ~ 68 óra 

- Átviteli távolság: ~ 10 m 

- Akkumulátor: 3000 mAh újratölthető 

- Méretek: 265 x 135 x 150 mm (H x Sz x M) 

- Súly: 1,05 kg (körülbelüli) 

 

 
A CSOMAG TARTALMA 

 
- Hordozható bluetooth hangszóró 

- Mikro USB töltőkábel 

- AUX audio kábel 

- Használati útmutató 

- Levehető antenna 
 

 

 

 
 

FUNKCIÓK 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
  

 

 
BLUETOOTH 

 

1. A készülék áram alá helyezése után a LED jelzőfény kékre 

változik és elkezd gyorsan villogni. A hangszóró kétszer sípol, 

hogy jelezze a Bluetooth üzemmódot. 

2. Aktiválja a bluetooth-t az okostelefonján, és az elérhető 
eszközök listájában keresse meg az “Astrum SM310"-et. 
Ekkor a kék LED jelzőfény lassan villog. Amint sikeres az 
összepárosítás, a hangszóró egyszer sípolni fog. 

3. Játsszon le zenét a mobiltelefonjáról és élvezze a hangzást!  

4. Nyomja meg a mobiltelefonján az „Előző” vagy a „Következő” 

gombot a szám kiválasztásához. 

5. Nyomja le a “Lejátszás / Megállítás" gombot a készüléken 

vagy az okostelefonján a szám lejátszásához / 

megállításához. 

6. Használja a hangerő gombot a hangerő beállításához, 

vagy állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott okostelefonon. 

 

ZENELEJÁTSZÁS PENDRIVE-RÓL ÉS MIKRO SD 
KÁRTYÁRÓL 

 

 

1. Kapcsolja be a készüléket.  

2. Helyezzen be egy mikro SD kártyát vagy egy pendrive-ot a 

megfelelő nyílásba.  A tárolt zene automatikusan lejátszásra 

kerül, és egy kék LED jelzőfény jelenik meg. 

3. Lejátszási üzemmódban a szám kiválasztásához nyomja meg 

röviden a készüléken lévő „Előző” vagy „Következő” gombot, 

és nyomja meg hosszan a szám előre vagy hátra tekeréséhez. 

4. Nyomja meg a Lejátszás / Megállítás gombot a lejátszáshoz vagy 
megállításhoz. 

5. Kérjük kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja. 

 

 

Megjegyzés: ha a mikro SD kártyát vagy pendrive-ot Bluetooth 
üzemmódban helyezik be a készülékbe, a bluetooth lecsatlakozik és a 
készülék automatikusan átvált a mikro SD kártyáról vagy pendrive-ról 
való lejátszási módra. Nyomja meg a „Mód” gombot a Bluetooth 
üzemmódhoz való visszatéréshez. 

 

 

FM RÁDIÓ 
 

1. FM  rádió üzemmódban kérjük szerelje fel a csomagban kapott antennát 

a hangszóróra,  hogy a legjobb FM jelet fogja. 

2. Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a „Mód” gombot az FM 

rádióra való kapcsoláshoz. 

3. FM rádió üzemmódban nyomja meg röviden a Lejátszás / Megállítás 

gombot, hogy a készülék megkeresse és automatikusan betárolja az 

FM állomásokat. 

4. Nyomja meg az „Előző” vagy „Következő” gombot a tárolt FM 

állomások közötti váltáshoz. 

 

 

 

AUX-IN 
 

Más kompatibilis eszközzel, pl. MP3 / MP4 lejátszóval 

való használathoz kérjük használja a csomagban kapott 

AUX kábelt, azzal csatlakoztassa az eszközt a „line-out” 

csatlakozón keresztül, és váltson AUX üzemmódba. 

Külső eszköz használatakor az összes funkció a külső 

eszközön szabályozható, kivéve a „Lejátszás / 

Megállítás”-t. 

 
A HANGSZÓRÓ TÖLTÉSE 

 

1. Kapcsolja ki a készüléket és helyezze be a csomagban kapott 

töltőkábelt az eszköz  töltőnyílásába. Csatlakoztassa a kábel 

másik végét a számítógép USB portjához vagy pedig egy 5V-os 

kimenettel rendelkező USB töltőhöz (ezt a csomag nem 

tartalmazza). Az állapotjelző LED fénye pirosra változik és így 

jelzi a töltést.  

2. A töltési idő 3-5 óra. Amint a töltés befejeződött, a jelzőfény 

kialszik. 

3. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében 
kérjük ne töltse az eszközt 8 óránál tovább. 

 

 
Megjegyzés: 

2. Az eszköz kábel csatlakoztatása nélkül is működik, lítiumos 
akkumulátor használata mellett. Az akkumulátor élettartama attól 
függ, hogy az eszköz milyen sokat van használatban. A kemény, 
hangos és dübörgő zene több energiát használ fel, mint a normál 
énekszó.  

3. A beépített újratölthető akkumulátor nem cserélhető. Kérjük ne 
távolítsa el és ne cserélje ki, továbbá ne dobja ki kommunális 
hulladékként vagy a tűzbe. 

 

4. A termék tisztításakor puha, száraz törlőkendőt használjon. A 

foltok eltávolításához nedvesítse be a törlőkendőt, és csak vizet 

használjon. Bármi más feloldhatja a festéket vagy károsíthatja a 

borítást. 
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- Töltő-csatlakozó 
- USB port 
- BE / KI kapcsoló 
- Előző / Hangerő – gomb 
- Üzemmódok (Váltás  

bluetooth, pendrive, Mikro 
SD kártya, FM és AUX-IN 
módok között) 

- Következő / Hangerő + gomb 
- AUX-IN jack 
- Mikro SD kártyanyílás 
- Lejátszás / Megállítás 
 


