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1.   Power On/Off/Volume control
2.   AC IN
3.   AUDIO IN
4.   For ENEBY wall mount and ENEBY Stand 

(sold separately)
5.   Battery compartment lid (only on ENEBY 

20, sold separately)
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TYPE  E1720:

Wireless speaker ENEBY 20
Input:100-240V~50/60Hz

19972
BC

19972

BC

TYPE  E1730:

Wireless speaker ENEBY 30
Input:100-240V~50/60Hz

TYPE E1720  - ENEBY 20 gen 2

TYPE E1730 - ENEBY 30 gen 2

ENEBY 20 gen 2 (E1720)

ENEBY 30 gen 2 (E1730)
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Getting started:
1.   Connect mains cord into AC In (2) connector.

2.   A quick press on the knob (1) turn the speaker 
On. ENEBY 20/30 starts to search for paired 
devices. If a paired device is found, the LED 
shines without blinking and your speaker is 
ready to use. 

3.   If no device is found the speaker LED continues 
to blink and enters pairing mode automatically. 
Go to the Bluetooth settings in your mobile 
device and connect to ENEBY 20/30. The LED 
should now stop blinking and your speaker is 
ready to use. If no music has been playing for 
20min, the speaker will enter sleep mode.

Adjust Volume
Turn the knob (1) left to decrease or turn it right to 
increase volume level.

Add additional Bluetooth device(s)
(max 8 devices) 

1.   Make sure no other device is paired and in range 
to the speaker.

2.   Go to your Bluetooth menu on your mobile 
device and connect to ENEBY 20/30. 

3.   Once Bluetooth connection is established, the 
white LED stops blinking.

Unpair Bluetooth device
Go to your Bluetooth menu on your mobile device 
and unpair ENEBY 20/30 from your devices.

Play music from external source:
Connect a portable audio device to the AUDIO IN (3) 
jack on the rear panel. The speaker automatically 
detects the external input and disables Bluetooth 
functionality. Use a 3.5mm 3-pol Audio cable for 
this feature.

Use speaker throughout home:
ENEBY 20 has the possibility to be portable. ENEBY 
battery pack is sold separately.

•   To insert the battery, open the compartment lid 
(5) and insert the battery in the correct direction.

•   The battery is charging in the product when 
mains cord is connected and the speaker is 
turned on.

•   When battery is low a red LED in the knob (1) will 
flash. During charging the red LED is on.

Attach Speaker to a wall or a stand:
ENEBY wall mount and ENEBY stand are accessories 
and are sold separately.
Use holes (4) and included screws to mount stand 
or wall mount. Do not over tighten the screws.

Other Settings

Unpair Bluetooth devices Press and hold the knob (1). Release the knob when the LED light turns 
red the first time. 
A confirmation sound will be played.  
(Note that on some phone models you also need to remove 
ENEBY20/30 from the phone’s paired devices list to be able to pair 
again.) 

Set up a stereo pair You can pair two identical ENEBY speakers to create a wider stereo 
experience. In this configuration, one speaker serves as the left 
channel and the other serves as the right channel. On/Off and Volume 
need to be controlled individually on each speaker.  

1.   Turn on both speakers.
2.   Press and hold the knobs (1) at the same time. Release the knobs 

when the LED light turns red the second time.  
Wait 2 seconds. A confirmation sound will be played. 

3.   Press the knob (1) once again on one of the speakers.This speaker is 
now assigned as the left channel. 

4.   Open the Bluetooth setting on your mobile device and connect to 
ENEBY speaker for the left channel.

To disable the stereo pair, follow instructions “Unpair Bluetooth 
devices” on both speakers.
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Safety and important notice

WARNING:
•   Risk of overheating! Never install the product 

in a confined space. Always leave a space of at 
least 5 mm around the product for ventilation. 
Ensure curtains or other objects never cover the 
ventilation slots on the product.

•   Never place the product or batteries near open 
flames or other heat sources, including direct 
sunlight.

•   Only use this product indoors. The apparatus 
shall not be exposed to dripping or splashing, no 
objects filled with liquids, such as vases, shall be 
placed on the apparatus.

•   Never place this product on other electrical 
equipment.

•   The mains plug or an appliance coupler is to 
be used as a disconnect device, the disconnect 
device shall remain readily operable.

•   If the supply cord is damaged, replace it with a 
new cord set which is type-approved for your 
country.

•   Batteries (battery pack or batteries installed) 
shall not be exposed to excessive heat such as 
sunshine, fire or similar.

IMPORTANT!
•   The speaker is for indoor use only and can be 

used in temperatures ranging from 0º C to 40º C.
•   Do not leave the speaker in direct sunlight or 

near any heat source, as it may overheat.
•   Do not subject the speaker to wet, moist or 

excessively dusty environments, as this may 
cause damage.

•   The range between the speaker and the receiver 
is measured in open air.

•   Different building materials and placement of the 
units can affect the wireless connectivity range.

•   Too high volume can damage your hearing.
•   Do not touch the acoustic components.
•   Don not use the product as a shelf or stand.

CARE INSTRUCTIONS
To clean the speaker, wipe with a moist cloth. Never 
submerge the speaker in water.

NOTE!
Never use abrasive cleaners or chemical solvents as 
this can damage the product.

Set bass and treble Press and hold the knob (1). Release the knob when the LED light turns 
red the third time.  
This activates the bass setting. The LED light flashes slowly. Turn left/
right to adjust the bass. Confirm the bass setting and activate the 
treble setting by pressing the knob once. The LED light flashes quickly. 
Turn left/right to adjust the treble. Confirm by pressing the knob once 
and this also exits the sound settings. 

Disable the auto-off function Press and hold the knob (1). Release the knob when the LED light turns 
red the fourth time. 
A confirmation sound will be played. ENEBY will now not turn off 
automatically. 

Factory reset Press and hold the knob (1). Release the knob when the LED light 
turns red the fifth time (after approximately 30 seconds). A louder 
confirmation sound will be played. The factory reset will clear all 
Bluetooth devices and sound settings, and it will activate the auto-off 
function.
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Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself, as 
opening or removing covers may expose you to 
dangerous voltage points or other risks.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by IKEA is under license. 
Other trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that 
the item should be disposed of separately from 
household waste. The item should be handed in for 
recycling in accordance with local environmental 
regulations for waste disposal. By separating a 
marked item from household waste, you will help 
reduce the volume of waste sent to incinerators or 
land-fill and minimize any potential negative impact 
on human health and the environment. For more 
information, please contact your IKEA store.

Troubleshooting

Problem Tip

Cannot use Bluetooth: Make sure 3.5mm connector is not plugged into AUDIO IN jack on rear 
panel.

Make sure your phone, tablet or other media device supports 
Bluetooth.

Make sure to connect to the IKEA device called ENEBY 20/30

Make sure your phone, tablet or other media device is paired and that 
its Bluetooth is turned on.

Make sure no other Bluetooth devices in the room are paired. If so, 
turn off the Bluetooth function in that device.

Poor sound quality when 
playing via Bluetooth:

If Bluetooth reception is poor, move the device closer to the speaker or 
remove any obstacles between the device and the speaker. 
Note: Bluetooth reception will normally operate at a distance of up to 
6-8m in conditions with an unobstructed path. When objects, furniture 
or walls are in between, Bluetooth reception will be reduced. When the 
device is placed in pockets of clothes or in a bag, Bluetooth reception 
can be reduced.

Poor sound quality when 
playing via AUDIO IN input:

Make sure your phone, table or other media device is not at maximum 
volume, if so, turn down the volume.
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Technical data
Model Name ENEBY 20 gen 2 ENEBY 30 gen 2

Type number: E1720 E1730

Input: 100-240VAC 50-60Hz

Standby Power Consumption: <0.5 W

Rated Power Consumption: 39W 40W

Operating temperatures: 0°C to 45°C

Operating humidity: 0 to 95%RH

Dimensions (mm): 199x199x80 
(without handle) 299x299x106

Weight: 1.5kg 
(without battery) 3.8kg

Audio In: 3.5mm jack

Audio In Input sensitivity: 1.65V max

Battery playtime at 50% 
volume: 8-10 Hours N/A

Auto Standby: 20 min

Speaker type: mixed mono

Woofer: 1 x 3.2" 2 x 4"

Soft dome tweeter: 1 x 1"

Amplifier output power: 1x15W + 1x5W 2x15W + 1x12W

Frequency range: 57 - 20 kHz 48 - 20 KHz

Bluetooth Version: V 4.2

Wireless range in open air: 8-10 m

Operating frequency: 2.4 - 2.48 GHz

Radio output power: 4 dBm 9 dBm
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Bluetooth ניתוק מהתקן
גשו לתפריט ה-Bluetooth במכשיר הנייד שלכם ונתקו את 

ENEBY 20/30 מהמכשירים שלכם.

הפעלת שמע ממקור חיצוני
 AUDIO IN חברו את התקן השמע הנייד שלכם לכניסת

3(( בגב הרמקול.הרמקול יזהה באופן אוטומטי את החיבור 
החיצוני וינטרל את ה-Bluetooth. השתמשו בכבל שמע 3.5 

מ"מ pol -3 להתקן זה.

שימוש ברקמול בכל רחבי הבית:
ל-ENEBY 20 קיימת אפשרות להיות נייד. ערכת הסוללות 

ENEBY נמכרת בנפרד.

•   כדי להכניס את הסוללה, פתחו את מכסה התא )5( 
והכניסו את הסוללה בכיוון הנכון.

•   הסוללה במוצר נטענת כשכבל החשמל מחובר והרמקול 
מופעל.

•   כאשר הסוללה חלשה, נורית LED אדומה )1( מהבהבת. 
במהלך הטעינה, הנורית האדומה דולקת.

חיבור רמקול לקיר או למעמד:
התומך לקיר ENEBY והמעמד ENEBY הינם אביזרים ונמכרים 

בנפרד.
השתמשו בחריצים )4( ובברגים הכלולים להתקנה לקיר או 

להתקנת המעמד. אין להדק את הברגים יתר על המידה.

הפעלה:
.)AC IN )2 1.   חברו את כבל החשמל למחבר

2.   לחיצה קצרה על הכפתור )1( מפעילה את הרמקול. 
ENEBY 20/30 מתחיל לחפש התקנים תואמים. אם נמצא 

התקן תואם, הנורית מאירה מבלי להבהב והרמקול מוכן 
לשימוש.

3.   אם לא נמצא התקן, נורית הרמקול ממשיכה להבהב 
ונכנסת למצב התאמה באופן אוטומטי. עברו אל הגדרות 

 ENEBYבמכשיר הנייד שלכם והתחברו אל Bluetooth
20/30. ה-LED צריך להפסיק עכשיו מהבהב והרמקול 

 שלכם מוכן לשימוש.
אם מוזיקה לא מושמעת במשך 20 דקות, הרמקול יכנס 

למצב שינה.

כיוון עוצמת הקול
סובבו את הכפתור )1( שמאלה להנמכה או ימינה להגברת 

עוצמת הקול.

Bluetooth הוספת התקן/ני
)מקס' 8 התקנים(

1.   וודאו כי אין התקן אחר המשויך ובטווח הרמקול

2.  הפעילו את ה- Bluetooth ממכשיר הנייד שלכם והתחברו 
.ENEBY 20/30-אל

3.  לאחר חיבור ה-Bluetooth, הנורית הלבנה תפסיק 
להבהב.

הגדרות אחרות

Bluetooth יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור )1(. יש לשחרר את הכפתור כאשר נורת הלד נדלקת ביטול שיוך של התקני
 באדום בפעם הראשונה.

 יישמע צליל לאישור. 
)שים לב שבדגמי טלפון מסוימים יש להסיר גם את ENEBY20/30 מרשימת ההתקנים 

המשויכים של הטלפון כדי לבצע שיוך שוב.( 

באפשרותך לשייך שני רמקולי ENEBY זהים כדי ליצור חוויית סטראו רחבה יותר. הגדרת שיוך סטראו
בתצורה זו, רמקול אחד משמש כערוץ השמאלי והשני משמש כערוץ הימני. יש 

לשלוט בהפעלה/כיבוי ובעוצמת הקול בנפרד עבור כל רמקול. 

 1.  יש להפעיל את שני הרמקולים. 
2.   יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתורים )1( בו-זמנית. יש לשחרר את הכפתורים 

 כשנורות הלד נדלקות באדום בפעם השנייה. 
יש להמתין 2 שניות. יישמע צליל לאישור. 

 3.   לחץ קצרות שוב על הידית )1( באחד הרמקולים.
 הרמקול הזה מוקצה כעת כערוץ השמאלי.  

4.   יש לפתוח את הגדרת ה-Bluetooth בהתקן הנייד שלך ולהתחבר לרמקול 
.ENEBY

כדי להשבית את שיוך הסטראו, יש לפעול על פי ההוראות "ביטול שיוך של התקני 
Bluetooth" בשני הרמקולים.
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1. כפתור ON/OFF/בקרת ווליום
AC IN .2

AUDIO IN .3
4.  ל-ENEBY הרכבה לקיר ו-ENEBY מעמד 

)נמכרים בנפרד(
5.  מכסה תא סוללות )ל-ENEBY 20 בלבד, 

1נמכר בנפרד(

2

3

4

2

3

41

5

TYPE  E1720:

Wireless speaker ENEBY 20
Input:100-240V~50/60Hz

19972
BC

19972

BC

TYPE  E1730:

Wireless speaker ENEBY 30
Input:100-240V~50/60Hz

TYPE E1720  - ENEBY 20 gen 2

TYPE E1730 - ENEBY 30 gen 2

ENEBY 20 gen 2 (E1720)

ENEBY 30 gen 2 (E1730)
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סימן המיחזור מראה שיש להשליך את המוצר בנפרד 
מהפסולת הביתית. יש להעביר אותו למחזור בהתאם לחוקים 

המקומיים. כשאתם ממיינים פסולת, אתם עוזרים להפחית את 
כמות האשפה המצטברת ולהקטין את ההשפעות המזיקות 

על האדם והסביבה. לקבלת מידע נוסף, פנו לחנות איקאה.   

תיקון מוצר
אין לנסות לתקן מוצר זה בעצמכם, מאחר ופתיחה או הסרת 

המכסים עלולה לחשוף אתכם לרמות מתח מסוכנות או 
סכנות אחרות.

IKEA of Sweden AB :יצרן 

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN :כתובת

        

הסימן המסחרי והלוגו של ®Bluetooth הם סימנים 
מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc וכל שימוש 

בסימנים אלה על ידי איקאה הוא תחת רישיון. סימנים 
מסחריים אחרים ושמות מסחריים הם אלה של בעליהם.

פתרון תקלות
תיאור תקלה

אין אפשרות להשתמש 
:Bluetooth-ב

ודאו שהמחבר 3.5 מ"מ אינו מחובר לשקע AUDIO IN בגב הרמקול.

.Bluetooth-ודאו שהטלפון שלכם, טאבלט או מכשיר מדיה אחר תומך ב

.ENEBY 20/30 ,הקפידו להתחבר להתקן של איקאה

ודאו שהטלפון, הטאבלט או התקן מדיה אחר משויך ושה-Bluetooth פועל. 

ודאו שלא מותקנים מכשירי Bluetooth אחרים בחדר. אם כן, כבו את פונקציית ה- 
Bluetooth במכשיר זה.

איכות צליל ירודה בעת ההפעלה 
:Bluetooth באמצעות

אם קליטת ה-Bluetooth חלשה, העבירו את המכשיר קרוב יותר לרמקול או הסירו 
 כל מכשול בין ההתקן לבין הרמקול.

הערה: קליטת ה-Bluetooth תתאפשר בדרך כלל במרחק של עד 6-8 מטר, בתנאי 
שהמעבר ללא מכשולים. כאשר חפצים, רהיטים או קירות נמצאים ביניהם, תחלש 

עוצמת קליטת ה-Bluetooth. המצאות המכשיר בכיסי בגדים או בשקית עשויה 
.Bluetooth -להפחית את עוצמת קליטת ה

איכות צליל ירודה בעת ההפעלה 
דרך כניסת 

AUDIO IN:ודאו שהטלפון שלכם, הטאבלט או התקן מדיה אחר אינם מופעלים על 
עוצמת הקול הגבוהה ביותר. אם כן, הפחיתו את עוצמת הקול.
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חשוב!
•   הרמקול מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד, ובטמפרטורות 

הנעות בין 0 עד 40 מעלות צלסיוס.
•   אין להשאיר את הרמקול חשוף לאור שמש ישיר או בקרבת 

מקור חום כלשהו, מכיוון שהוא עלול להתחמם יתר על 
המידה.

•   אל תמקמו את הרמקול בסביבה רטובה, לחה או מאובקת 
יתר על המידה, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק.

•   הטווח בין הרמקול לבין המקלט נמדד במרחק ישיר.
•   חומרי בנייה שונים ומיקום היחידות עשויים להשפיע על 

טווח החיבור האלחוטי.
•   ווליום גבוה מדי עלול להזיק לשמיעתכם.

•   אל תיגעו ברכיבים האקוסטיים.
•   אל תשתמשו במוצר כמדף או כמעמד.

        
000004579

הוראות טיפול
לניקוי הרמקול, נגבו עם מטלית לחה. לעולם אין לטבול את 

הרמקול במים.

שימו לב:
אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים ממיסים או בחומרים חזקים 

מאחר והם עלולים לגרום נזק למוצר.

הוראות בטיחות חשובות
אזהרה:

•   סכנת התחממות יתר! לעולם אל תתקינו את המוצר בחלל 
סגור. השאירו תמיד לפחות 5 מ"מ מרווח סביב המוצר 

לאוורור. ודאו שוילונות או חפצים אחרים אינם מכסים את 
חריצי האוורור במוצר.

•   לעולם אל תמקמו את המוצר או הסוללות ליד להבה או 
מקור חום אחר, לרבות אור שמש ישיר.

•   השתמשו במוצר זה בתוך הבית בלבד. אין לאפשר את 
טפטוף או התזת מים על המוצר. אין להניח עליו חפצים עם 

נוזלים, כגון אגרטלים.
•   לעולם אל תניחו את המוצר על ציוד חשמלי אחר.

•   תקע החשמל או מתאם המכשיר ישמשו כהתקן ניתוק. 
התקן הניתוק יישאר בר הפעלה.

•   אם כבל המוצר ניזוק, החליפו אותו עם כבל חדש המאושר 
לשימוש במדינתכם.

•   סוללות )מארז סוללות או סוללות מותקנות( לא יחשפו 
לחום יתר כגון אור שמש, אש או דומה.

במהלך השמעת יש ללחוץ ולהחזיק את הידית )1(. יש לשחרר את הכפתור כאשר הגדרת הבס והטרבל
 נורת הלד נדלקת באדום בפעם השלישית. 

פעולה זו מפעילה את הגדרת הבס. נורת הלד מהבהבת באיטיות. יש לסובב שמאלה/
ימינה כדי לכוונן את הבס. יש לאשר את הגדרת הבס ולהפעיל את הגדרת הטרבל 

על-ידי לחיצה על הכפתור פעם אחת. נורת הלד מהבהבת במהירות. יש לסובב 
שמאלה/ימינה כדי לכוונן את הטרבל. יש לאשר על-ידי לחיצה אחת על הכפתור 

ופעולה זאת גם יוצאת מהגדרות הצליל.

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור )1(. יש לשחרר את הכפתור כאשר נורת הלד נדלקת השבתת פונקציית כיבוי אוטומטי
 באדום בפעם הרביעית.

יישמע צליל לאישור. ENEBY לא יכבה כעת באופן אוטומטי. 

יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור )1(. יש לשחרר את הכפתור כאשר נורת הלד נדלקת  איפוס להגדרות יצרן
באדום בפעם החמישית)לאחר כ-30 שניות(. יישמע צליל חזק יותר לאישור. האיפוס 

להגדרות יצרן ימחק את כל התקני ה-Bluetooth ואת הגדרות הצליל, ויפעיל את 
פונקציית הכיבוי האוטומטי.
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נתונים טכניים
gen 2 ENEBY 20ENEBY 30 gen 2 שם דגם

E1720 E1730 מספר דגם:

 100-240VAC 50-60Hzקלט:

0.5W<צריכת חשמל מצב המתנה:

39W40W צריכת חשמל:

0°C עד 45°Cטמפרטורות בזמן הפעלה:

 0 עד RH 95%לחות בזמן הפעלה:

  199x199x80 מידות )מ"מ(:
 299x299x106)ללא ידית(

  1.5 ק"גמשקל:
)ללא סוללה(

 3.8 ק"ג

 3.5mm כניסת קלט:

 1.65V רגישות שמע:

 משך פעילות סוללה 
 10-12 שעותב50% עוצמת שמע:

 דקות 20מצב המתנה אוטומטי:

 mixed monoסיווג רמקול:

:Woofer 1x3.2" 2x4"

Soft dome tweeter"x 1 1 

1x15W + 1x5W 2x15W + 1x12W עוצמת פלט מגבר:

  48 - 20 קילו-הרץ  57 - 20  קילו-הרץטווח תדרים:

 BluetoothV 4.2 גרסה:

 8-10 מ'טווח אלחוטי:

 GHz 2.48 - 2.4תדר פעולה:

dBm 4 dBm 9עוצמת פלט רדיו:
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