
NAT-1200 használati utasítás 

 
Megjelenés és funkciók 
 

 
 

(1) Hangszóró 
(2) Mikrofon 
(3) Állapotjelző (LED) 
(4) Töltőnyílás 
(5) Mute gomb (Nyelvválasztás és privát beszélgetés) 
(6) Multi-funkciós gomb (MFB) 
(7) Hangerő (+) (V+) 
(8) Hangerő (-) (V-) 

 
Az akkumulátor feltöltése 
A beépített újratölthető akkumulátor a felszerelt töltővel tölthető. Mielőtt először használná a terméket, kérjük, töltse fel 
teljesen. 

1. A termék első használata előtt ajánlott az akkumulátor teljes feltöltése. Az átlagos töltési idő kb. 3 óra. 
2. Töltés közben a piros LED jelzőfény világít, a töltés befejezése után kikapcsol és egy hang is jelzi, hogy a 

töltés befejeződött. („Power off”) 
 
Fontos megjegyzések: 

1. A töltés jelzése pár perccel később jelenhet meg, ha a kihangosító hosszú ideig nem volt használva vagy az 
akkumulátor lemerült. 

2. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása és a kihangosító funkcióinak stabilitása érdekében 
ajánlott a készülék azonnali feltöltése, amikor az alacsony akkumulátor feszültséget jelző piros LED fény 3 
másodpercenként villogni kezd. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint esetén készülék hamarosan ki fog 
kapcsolni. 

3. A piros LED fény 3 másodpercenként fog villogni, amikor az akkumulátor feszültsége alacsony és 30 
másodperccel később kikapcsol. 

 
A kihangosító be-/kikapcsolása 
Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az „MFB” gombot 3 másodpercig, amíg a rövid bíp hangot nem hallja, 
ekkor a kék LED jelzőfény ötször villog, majd egy hang jelzi a bekapcsolást („Power on”). 
Kikapcsolás: Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az „MFB” gombot 3 másodpercig, amíg a rövid bíp 
hangot nem hallja, majd a piros jelzőfény háromszor villog, majd egy hang jelzi a kikapcsolást („Power off”). 
 
Párosítás 
Keresés után automatikusan vagy manuálisan is lehet csatlakoztatni a készüléket a mobiltelefon konfigurációjához. A 
kihangosító első használata előtt manuálisan kell csatlakoztatni a mobiltelefonhoz. A párosítási folyamat a következő: 

1. Helyezze 1 méteren belül a kihangosítót és a mobiltelefont egymás mellé. 
2. Győződjön meg róla, hogy a kihangosító ki van kapcsolva. 
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az „MFB” gombot 6 másodpercig, amíg egy hang nem jelzi, hogy a készülék 

készen áll a párosításra („Ready to pair”). Majd felváltva villog kéken és pirosan a LED jelzőfény. A készülék 
ekkor készen áll a párosításra.  

4. Aktiválja a mobiltelefonja Bluetooth funkcióját és keressen elérhető Bluetooth eszközöket a mobiltelefonja 
használati utasításának megfelelően. 

5. Válassza a „BT speaker”-t a listából. 
6. Írja be a jelszót: 0000 a mobiltelefon kihangosítóhoz való párosításához. Amikor kész van a párosítás, egy 

hosszú bíp hangot fog hallani és a kék LED jelzőfény háromszor lassan villog, ez jelenti a párosítás sikerességét, 
majd egy hang jelzi, hogy egy telefont csatlakoztatott („Phone 1 connected”), majd a kihangosító készenléti 
módba lép, a kék LED jelzőfény minden 3 másodpercenként villog. 

7. Biztosítsa, hogy a kihangosító és a mobiltelefon egymástól 10 méteren belül legyen elhelyezve (a Bluetooth 
érzékelési távolságon belül) és ne legyen a közelükben túl sok iterferencia. 

 
A második telefon párosítása: 
A Bluetooth-os kihangosító engedi, hogy egy időben két telefont párosítson vele. Kövesse az alábbi lépéseket a 
párosításhoz: 

1. Miután az első mobiltelefon párosítása sikeresen megtörtént, kapcsolja ki a kihangosítót, majd kapcsolja be. 
2. Párosítsa a második mobiltelefont a fentebb leírt lépéseket követve, miután a második mobiltelefont is 
sikeresen párosította, egy hang jelzi azt („Phone 2 connected”). 

 
Fontos megjegyzés: 
A párosítási folyamat alatt, ha 2 percen belül nem sikerül sikeresen párosítani a két készüléket, a kihangosító kikapcsol. 
Ismételje meg még egyszer a fentebb leírt lépéseket a párosításhoz. 



 
Automatikus újracsatlakozás a kihangosító és a mobiltelefon között. 
 

1. A kihangosító automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított mobiltelefonhoz. 
2. Amikor a kihangosító ki van kapcsolva vagy a csatlakoztatott mobiltelefon 10 méternél messzebb kerül tőle, 

automatikusan szétkapcsolódnak, amit egy hang is jelez („Phone 1 and 2 disconnected). 
3. Amikor a kihangosítót újra bekapcsolja és a párosított mobiltelefon 10 méteren belül van, automatikusan 

csatlakoznak egymáshoz. A sikeres újracsatlakozást a kihangosító egy hossz bíp hanggal jelzi. 
4. Egyéb esetben a kihangosító automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nincs csatlakoztatva. 
5. Ha másik Bluetooth-os mobiltelefonhoz szeretné csatlakoztatni a kihangosítót, válassza a „disconnect” opciót 

a csatlakozás törléséhez a telefon listájából, aminek eredményeként a kihangosító szétkapcsolódik az 
előzőleg párosított telefontól, majd egy hang ezt jelzi is („Phone 1 disconnected”). 

 
Megjegyzés: Amikor a kihangosító elveszti a kapcsolatot, a kék LED jelzőfény gyorsan és röviden villog, majd a 
kihangosító kikapcsol, ha 10 percig nincs csatlakoztatva. 
 
A kihangosító használata 
 

a) Biztosítsa, hogy a kihangosító és a mobiltelefon egymástól 10 méteren belül legyen elhelyezve (a Bluetooth 
érzékelési távolságon belül). 
b) A sikeres Bluetooth-os csatlakozás után, bármelyik bejövő vagy kimenő hívás automatikusan csatlakozik a 
kihangosítóhoz először, a telefonján visszairányíthatja a hívást a mobiltelefonra. 

Ha a párosítás befejeződött és az akkumulátor is fel van töltve, az alábbi funkciók elérhetőek: 
 

1. Hívás kezdeményezése: Hívásokat tud kezdeményezni a mobiltelefonjáról vagy közvetlenül a kihangosítóról 
a hangtárcsázás funkciót használva. (Ha ezt a funkciót támogatja a mobiltelefonja.) 

Hívás kezdeményezése a mobiltelefonról: Írja be a hívni kívánt számot a telefonjába, a kimenő hívás 
automatikusan csatlakozik a kihangosítóhoz, és ezt egy hang jelzi is („Kimenő hívás”). 
Hangtárcsázás: Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja támogatja a hangtárcsázás funkciót és beállította, 
mielőtt használni kezdené. Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden az „MFB” gombot az aktiválásához. 
Ekkor a hangtárcsázás funkció a telefonon automatikusan aktiválódik. Mondja ki a mikrofon felé hangosan a 
nevét annak, akit hívni kíván. 
Figyelmeztetés: Csak olyan mobiltelefonok esetében működik, amiknek van hangtárcsázás konfigurációjuk. 
 
2. Hívás fogadása: Ha van egy bejövő hívás, a hívást tudja fogadni a szokásos módon a telefonon keresztül. Ha 

van egy bejövő hívás, a kihangosító csörög. Ekkor nyomja meg röviden az „MFB” gombot a hívás 
fogadásához. Ha aktiválva van az automatikus hívásfogadás, a felhasználónak nem szükséges megnyomnia 
a „Talk” gombot a hívás fogadásához, az automatikusan átirányításra kerül a kihangosítóra. 

3. Beszélgetés befejezése: Nyomja meg röviden az „MFB” gombot a kihangosítón vagy fejezze be a hívást a 
mobiltelefonján keresztül. 

4. Hívás elutasítása: Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az „MFB” gombot, a rövid bíp hang 
megszólalásáig. 

5. Újratárcsázás: Készenléti üzemmódban röviden nyomja meg kétszer az „MFB” gombot az utoljára hívott 
szám újratárcsázásához. Ezt egy hang is jelzi („Out going call 1”) 

6. Hangerő beállítása: Ha a kihangosító párosítva van egy mobiltelefonnal, nyomja meg a „volume+” gombot 
többször, amíg el nem éri a megfelelő hangerőt. Ha eléri a korlátokat, egy hang jelzi azt „Volume highest” 
vagy „Volume lowest”. 

7. Beszélgetés váltása a kihangosító és a mobiltelefon között: 
 
Váltás a kihangosítóról a mobiltelefonra: Ha a beszélgetés épp folyamatban van a kihangosítón keresztül, nyomja 
meg az „Mode” gombot az aktiváláshoz, ekkor a beszélgetés átvált a kihangosítóról a mobiltelefonra. 
Váltás a mobiltelefonról a kihangosítóra: Nyomja meg még egyszer az „Mute” gombot, ekkor a beszélgetés átvált 
a mobiltelefonról a kihangosítóra. 
Megjegyzés: Ez a funkció nem működik mindegyik Bluetooth-os készülék esetén: a párosított készülékek 
kompatibilitásától függ. 
 

Szétkapcsolás 
A kihangosítót és a mobiltelefont szét lehet kapcsolni a kihangosító kikapcsolásával vagy válassza a szétkapcsolás opciót. 
A mobiltelefonon keresztül történő szétkapcsolás esetén, ha a kihangosító be van kapcsolva, 10 perc után a kihangosító 
automatikusan kikapcsol. 
 
Beszélgetés második telefonról 
Miután egy időben két telefon van csatlakozva, az először kapcsolódott telefon lesz az elsődleges, ami az „MFB” gombot 
hangtárcsázásra és újratárcsázásra tudja használni. Amelyik telefon másodjára kapcsolódott, az lesz a másodlagos telefon, 
a hangtárcsázáshoz és az újratárcsázáshoz használja a „V+” gombot. A hangtárcsázáshoz egyszer, az utoljára hívott 
szám újratárcsázáshoz kétszer nyomja meg a „V+” gombot. 
 
Nyelv kiválasztása 
Ez a készülék három különféle nyelvű hang-jelentésre képes; kínaira, angolra és spanyolra. A nyelv váltásához 3 
másodpercig nyomja meg az „Mute” gombot, ekkor egyesével mind a három nyelven jelent a készülék. Ha az angol 
nyelvűre van szüksége, amikor angolul szólal meg a kihangosító, nyomja meg az „MFB” gombot, amikor a készülék erre 
utasítást ad („press the MFB button”), ekkor a készülék angol nyelven fog jelezni. Ha a kínai vagy a spanyol nyelvűre van 
szüksége, kövesse a fentebb leírt lépéseket a kiválasztásukhoz. 
 
Az alapértelmezett beállítások visszaállítása – Az előzőleg párosított és csatlakoztatott eszközök eltávolítása 
Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az alapértelmezett beállítások visszaállításához, illetve az előzőleg párosított és 
csatlakoztatott eszközök eltávolításához: 
 
 



 
 
 
 

1. Biztosítsa, hogy a kihangosító készenléti üzemmódban legyen. 
2. Egyidejűleg nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a „volume+” és a „volume-” gombokat, amíg a LED 

jelzőfény el nem kezd felváltva kéken és pirosan villogni. Ekkor engedje fel a gombokat. A kihangosító 
visszaállította az alapértelmezett beállításokat. A készülék ismételt bekapcsolása után automatikusan a párosítási 
módba lép. 

 
Az akkumulátor alacsonyabb feszültségű védelme 
 
Amikor az akkumulátor feszültsége 3,3 V-ra csökken, a piros LED jelzőfény 3 másodpercenként villogni kezd. A 
kihangosító automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor feszültsége 3 V alá csökken. 
 
LED jelzőfény 
 

Kihangosító állapota Piros LED Kék LED Hang Hang-jelentés 
Kikapcsolt állapot Ki Ki   

Bekapcsolás  3 másodpercig Rövid bíp igen 
Kikapcsolás 3 másodpercig  3 bíp igen 

Készenléti mód párosítás 
előtt 

3 másodpercenként 
villog 

   

Készenléti mód párosítás 
után 

 
3 másodpercenként 

villog 
 igen 

Alacsony feszültség 
készenléti módban 

3 másodpercenként 
villog 

   

Folyamatban lévő 
beszélgetés 

 
6 másodpercenként 

villog 
 igen 

Folyamatban lévő 
párosítás 

Felváltva villog   

Befejezett párosítás  
3 másodpercenként 

villog 
Rövid bíp igen 

Adatvédelmi kézibeszélő Folyamatosan világít    
Folyamatban lévő töltés Folyamatosan világít    

Befejezett töltés Ki Be   
 
A készülék ápolása és karbantartása 
 

1. Ne tegye ki a készüléket folyadéknak, magas páratartalomnak vagy nedvességnek, mivel nem vízálló. 
2. Ne használjon absztrakciós tisztítószereket a készülék megtisztítására. 
3. Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű helyre, mivel ez robbanást okozhat. 
4. Ne helyezze a készüléket éles tárgyakkal együtt, mert ez karcolásokat és sérüléseket okozhat. 
5. Ne próbálja meg szétszerelni a kihangosítót, mivel nem tartalmaz javítható alkatrészeket. 
6. Ha sokáig nem használja a készüléket, száraz, extra magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és portól 

mentes helyen tárolja. 
 
A készülék jellemzői 
 
Bluetooth specifikáció: 2.0-ás verzió, 2,10 méter hatótávolság 
Bluetooth támogatás: Kihangosító és kéz nélküli profilok 
Üzemi frekvenciasáv: 2,4 GHz-2,48 GHz engedély nélküli ISM sávban 
Újratölthető akkumulátor: 3.7 VDC, 650 mAH 
AD/DC töltő: DC5 6V-ig, 400 mA 
Átlagos töltési idő: legfeljebb kb. 3 óra 
Beszélgetési idő: legfeljebb 17 óra 
Készenléti idő: legfeljebb 1000 óra 
Kiterjedés: 11,5 cm * 4,5 cm * 1.4 cm 
Súly: 45 g (elem nélkül) 
Megjegyzés: A fentebb leírt konfiguráció változhat vagy frissülhet a termék fejlesztési terve szerint minden előzetes 
értesítés nélkül. 
 
 

 
Forgalmazó: S.M.Power Kft. 

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 11 
Tel: 287-8339, 287-8131 
web: www.smpower.hu 
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