
  

 

 
QUAZAR UFO SPEAKER 
Bluetooth hangszóró / telefon kihangosító 

Használati útmutató 
 

Alapvető biztonsági előírások:  

A készülékhasználataelőttfeltétlen olvassa el a következőketésmindenesetbentartsa be a következőutasításokat:  
1. Miutánkészüléketkicsomagolta, győződjönmegróla, hogynemsérült. Sérültkészülékhasználatabalesetveszélyes!  
2. A soha ne használjafürdőszobában, vagyzuhany, mosogatóvagyegyébvízforrásmellett. Soha ne merítsevízbe.  
3. Ne tegyeki a közvetlennapfénynekvagymagaspáratartalomnak, egyébhőforrásoktóltartsatávol!  
4. Ne tegye a készüléketnemszellőzőésporoshelyre 
5. Ne tegye a készüléketerősmágnesesmezőközelébe. Ne tegye a készüléketerősítőrevagyvevőkészülékre.  
6. A készüléketstabil, vízszintes, meleg tűrőhelyretegye, közelolyancsatlakozóaljzathoz, melyhezkisgyermekeknemférnekhozzá.  
7. Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogygyerekekjátszanak a készülékkel.  
8. Akészülékteljesítményétazalacsonyhőmérsékletbefolyásolja.  
9. A hangszórórácsaitnetakarja le, arra ne tegyensemmit, ne zárja le. Ne tegyen a terméknyílásaibasemmilyen tárgyat, mivelazokelektromosalkatrészekhezérhetnektönkretéve a 

készüléket.  
10. Ha a készüléketgyermekekközelében, vagykorlátozottancselekvőképesszemély használja, felügyeletszükséges.  
11. Ne használja a készüléket, ha a vezetékvagy a csatlakozóvagy a burkolatmegsérült, vagy ha leejtette. 
12. Ne távolítsa el a hangszórócsavarjait, illetve ne szedje le a termékburkolatát; a hangszóróbelsejében a felhasználósemmitnemtudmegjavítanihibaesetén.  
13. Ne szereljeszét a készüléket! Minden javítástbízzonszakemberre. 

 

A készüléktöltése 

Kizárólag USB aljzattalellátott 5V-os töltőthasználjon, ettőleltérőfeszültségűtöltőhasználata a készülékazonnalimeghibásodásátokozza! A töltőnemtartozéka a készüléknek. A készüléket a 
mellékeltkábelsegítségéveltöltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózativagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltőminimálisterhelhetősége 
1000mA vagyfölöttilehet. A készüléktovábbátölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank). 
 
Gombokhasználata 

SD kártya/Bluetooth üzemmódbn nyomja meg ezt a gombot röviden: következőszám, hosszan nyomva: hangerőt fel. AUX módbannemműködik. 

SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: előzőszám, hosszan nyomva: hangerőt le. AUX módbannemműködik. 

SD kártyamódbanrövidennyomjamegezt 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: híváselutasítása. SD kártya/AUX módbanmegnyomvaátvált SD kártyamódról AUX módra, 
vagyfordítva. 

 

Bluetooth párosítás 

●Győződjön meg róla, hogy a készülékkikapcsolt állapotban van. 

●Nyomja meg a KI- és bekapcsolás gombot Bluetooth módindításához, a LED csíkvillognikezd. Rövidenmegnyomva a lejátszás/szünetgombot, kékéspiros LED felváltvafognakvillogni. 

●Kövesse a mobiltelefonja által megadott instrukciókat, és engedélyezze a Bluetooth keresést. Általábanezt a beállítások, csatlakozás, vagy Bluetooth menüben teheti meg, ahol 

kiválaszthatja a Bluetooth eszközök keresését. 

●A mobiltelefon Bluetooth Speaker névként fogja látni a készüléket csatlakozás előtt meg fogja kérdezni hogy kíván-e csatlakozni ehhez a készülékhez. Válassza az igen vagy 

csatlakozás opciót a mobiltelefon és hangszóró párosításához. 

 

 
 

1. BE/KI kapcsológomb 

2. Töltőbemenetinyílás 

3. Micro SD kártya 

4. AUX kábelbemenetinyílás 

5. ugrás a következőre 

6. ugrásazelőzőre 

7. Hangerőnövelés 

8. Hangerőcsökkentés 

9. Telefon 

 

 

Telefonfunkció: 
Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „telefon” gombmegnyomásávaltudfogadni. Amikorbefejezte a hívástnyomjamegújból a „telefon” 

gombot, ezután a zenefolytatódik. 

Telefonálásközben 30cm távolságotlegalábbhagyjontelefonjaés a hangszóróközött a jóhangminőségért. 

 

FM radio funkció 

A Quazar UFO speaker segítségével FM rádiót is tudhallgatni, ehhez a funkcióhoznemszükséges csatlakoztatnia azeszközt a telefonjához, elegendő csak bekapcsolni a speakert. Mivel a 

speakernek nincsen antennája, ezért szükség van egy fülhallgató csatlakoztatására, melyben található rádió antenna. Ezutánaz “M” gombmegnyomásávalválasszakiaz FM módot. Sávot 

váltani a és gombballehet. Egykiválasztottcsatornafixálását a gombbaltehetimeg. Amikorkiakarlépni az FM rádió funkcióbólnyomja meg az “M” 

gombot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Jellemzők 

 

Töltésiidő: 2 óra Bluetooth: 10 méter 

Töltőfeszültség:5V Hangszórómérete: 80mm 4Ω 3W 

Nettósúly: 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! 

 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság: 

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a 
termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti 
számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található 
ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges! 

 


