Használati útmutató a QUAZAR UFO speaker
Bluetooth hangszóróhoz / telefonkihangosítóhoz
Alapvető biztonsági előírások:
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat:
1.
Miután a készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!
2.
Soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb vízforrás mellett. Soha ne merítse vízbe.
3.
Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol!
4.
Ne tegye a készüléket nem szellőző és poros helyre!
5.
Ne tegye a készüléket erős mágneses mező közelébe! Ne tegye a készüléket erősítőre vagy vevőkészülékre!
6.
A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrőhelyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermekek nem férnek hozzá.
7.
Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
8.
A készülék teljesítményét az alacsony hőmérséklet befolyásolja.
9.
A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek tönkretéve
a készüléket.
10.
Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, felügyelet szükséges.
11.
Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolatmegsérült, vagy ha leejtette.
12.
Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén.
13.
Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízzon szakemberre.
A készüléktöltése
Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőt használjon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnali meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A
készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltő minimális
terhelhetősége 1000mA vagy fölötti lehet. A készülék továbbá tölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank).
Gombok használata
SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: következőszám, hosszan nyomva: hangerőt fel. AUX módban nem működik.
SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: előzőszám, hosszan nyomva: hangerőt le. AUX módban nem működik.
SD kártya módban röviden nyomja meg ezt a gombot: lejátszás/szünet. Bluetooth módban röviden megnyomva ezt a gombot: lejátszás/szünet/válasz/vége/törlés/párosítás.
Bluetooth módban kétszer megnyomva: utolsó szám újrahívása, hosszan nyomva 2mp-ig: hívás elutasítása. SD kártya/AUX módban megnyomva átvált SD kártyamódról AUX módra, vagy
fordítva.
Bluetooth párosítás
●Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
●Nyomja meg a KI- és bekapcsolás gombot Bluetooth mód indításához, a LED csík villogni kezd. Röviden megnyomva a lejátszás/szünet gombot, kék és piros LED felváltva fognak
villogni.
●Kövesse a mobiltelefonja által megadott instrukciókat, és engedélyezze a Bluetooth keresést. Általában ezt a beállítások, csatlakozás, vagy Bluetooth menüben teheti meg, ahol
kiválaszthatja a Bluetooth eszközök keresését.
●A mobiltelefon Bluetooth Speaker néven fogja látnia készüléket csatlakozás előtt meg fogja kérdezni hogy kíván-e csatlakozni ehhez a készülékhez. Válassza az igen vagy
csatlakozás opciót a mobiltelefon és hangszóró párosításához.
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BE/KI kapcsológomb
Töltő bemeneti nyílás
Micro SD kártya
AUX kábel bemeneti nyílás
ugrás a következőre
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ugrás az előzőre
Hangerőnövelés
Hangerőcsökkentés
Telefon

Telefonfunkció:
Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „telefon” gomb megnyomásával tud fogadni. Amikor befejezte a hívást nyomja meg újból a
„telefon” gombot, ezután a zene folytatódik.
Telefonálásközben 30 cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között a jó hangminőségért.
FM radio funkció
A Quazar UFO speaker segítségével FM rádiót is tud hallgatni, ehhez a funkcióhoz nem szükséges csatlakoztatnia az eszközt a telefonjához, elegendő csak bekapcsolni a speakert. Mivel a
speakernek nincsen antennája, ezért szükség van egy fülhallgató csatlakoztatására, melyben található rádió antenna. Ezután az “M” gomb megnyomásával válassza ki az FM módot. Sávot
váltani a
gombot.

és

gombbal lehet. Egy kiválasztott csatorna fixálását a

gombbal teheti meg. Amikor ki akar lépni az FM rádió funkcióból nyomja meg az “M”

Jellemzők
Töltési idő: 2 óra

Bluetooth: 10 méter

Töltőfeszültség:5V

Hangszóró mérete: 80mm 4Ω 3W

Nettó súly: 210g

S/N:≥75Db

Torzítás:≤0.5%

Méret:60*60*50mm

Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere
ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!

