
EarFun UBOOM L
přenosný Bluetooth reproduktor

Součásti výrobku

Nabíjení

Technické údaje

Funkce

Opravdu bezdrátové stereo spojení se dvěma reproduktoryPárování Bluetooth

Schéma výrobku

EarFun UBOOM L návod k použitíUSB kabel typ C

1. Před nabíjením zásuvku USB-C pečlivě vyčistěte.

2. Před prvním  použitím reproduktor nabijte na maximální kapacitu.

3. Krytku zásuvky vraťte po nabíjení na místo, abyste zabránili poškození kapalinami.

1. krok Zapněte reproduktor, poté stiskněte tlačítko Bluetooth a reproduktor se 

přepne do režimu párování.

2. krok Na svém zařízení s Bluetooth zapněte rozhraní Bluetooth a vyhledejte 

zařízení v okolí.

3. krok Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „EarFun UBOOM L” (je-li 

vyžadováno heslo, zadejte „0000").

1. krok: Spárujte reproduktor A se svým zařízením s rozhraním Bluetooth.

2. krok: Zapněte reproduktor B, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko Bluetooth na 

obou reproduktorech (A i B). Modrá kontrolka na obou reproduktorech začne blikat. 

Poté se oba reproduktory propojí se stejným zařízením s rozhraním Bluetooth.

3. krok: Jakmile obě kontrolky zůstanou svítit modře, jsou oba reproduktory spárované 

v režimu opravdu bezdrátového stereofonního přenosu zvuku. Reproduktor A pak 

přehrává levý a reproduktor B pravý kanál.

Poznámka: Když máte reproduktory v režimu opravdu bezdrátového stereo spojení a stisknete 

a po dobu 2 sekund podržíte tlačítko režimu zvuku, přepnete ze stereofonního na party režim. 

V party režimu přehrávají oba reproduktory stejný zvuk.
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Nabíjení zahájíte připojením kabelu USB-C do nabíjecí zásuvky reproduktoru.

Stav akumulátoru:

je potřeba nabíjet

verze Bluetooth 5.0

frekvence Bluetooth 2,402 GHz – 2,480 Ghz

vyzařovaný výkon Bluetooth ≤4 dBm

profily Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

maximální funkční dosah 30 m (bez překážek)

převodník 2 x 55 mm

výstupní výkon 2 x 14 W

kapacita akumulátoru 2600 mAh (7,4 V)

doba nabíjení zhruba 4 hodiny

doba přehrávání až 16 hodin (v závislosti na hlasitosti a typu zvuku)

vstup napájení stejnosměrných 5 V / 3 A

rozměry 78 x 210 x 72 mm

hmotnost 650 g
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videorežim vyp. bílá kontrolka videorežimu zhasne
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tlačítko Bluetooth
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Poznámky:

• Zapnutím videorežimu se zkrátí prodleva zvuku na zhruba 150 ms a zlepší se tak příjem 

zvuku při sledování filmů, ale zkrátí se dosah bezdrátového přenosu zvuku. Když používáte 

reproduktory pro poslech hudby, doporučujeme videorežim vypnout.

• Videorežim není možné využít v režimu opravdu bezdrátového sterea.

•  V normálním režimu má reproduktor prodlevu zhruba 250 ms.

•  Technologie Bluetooth neumožňuje prodlevu zcela odstranit.

Funkce – pokračování
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party režim

Reset a opakované připojení
Jestliže zůstane reproduktor nepřipojený nebo má jiné problémy s navázáním spojení, můžete 

zkusit stisknout a podržet současně tlačítka „hlasitost +” a „hlasitost –” po dobu 5 sekund. Tak 

reproduktor  zapomene veškerá dříve spárovaná zařízení. Odstraňte původní párování ze 

svého zařízení s Bluetooth. Poté zkuste provést párování znovu.

Jestliže reproduktor přestane fungovat, můžete zkusit stisknout a po dobu alespoň 8 sekund 

podržet tlačítko vypínače. Je také možné zasunout narovnanou kancelářskou sponku nebo 

podobný předmět do otvoru pro resetování a stisknou vnitřní tlačítko, abyste reproduktor 

resetovali a znovu zapnulu. Otvor pro resetování je na zadní stěně reproduktoru.
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