
 

 
 

SPEAKER CLOCK WIRELESS CHARGER QZR-WR09BL 
HASZNÁLATI  UTASÍTÁS 
 
A  QZR-WR09BL SPEAKER CLOCK WIRELESS CHARGER  modell egy többfunkciós, vezeték nélküli 
hangszóróval FM rádióval és  órával kombinált univerzális töltőállomás, amivel egyszerű 
ráhelyezéssel töltheti az okostelefont. A készülék beépített mikrofont tartalmaz, így a telefon 
kihangosítóként is üzemeltethető, de a telefonnal összepárosítva MP3 lejátszóként is funkcionál. 
A jobb használati élmény érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. 
  
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

1. 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 és tönkretehetik 
a készüléket. 

2. Ne használja a készüléket, ha a vezeték, a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha 
leejtette.  

3. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró 
belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén és ezzel elveszíti a termék a 
garanciáját. 

4. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízzon szakemberre. 
5. A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással 

lehet. 
6. Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve 

veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, 
vegyszerek vagy robbanékony anyagok közelében. 

7. Ne tegye a készüléket forró felületre, illetve ne tegye ki erős hősugárzásnak, nyáron ne hagyja 
a szélvédő mögött! 

8. Ne tisztítsa a készüléket olyan oldószerrel (benzin, hígító, aceton), ami megsértheti a felületet. 
Tisztítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával. 

9. Az újratölthető akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében, a készülék csak 
részben van feltöltve. Ezért első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. 

10. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +10 és +40 Celsius fok 
közözött van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges 
hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat 

11. Ne dobja a készüléket tűzbe. 
12. Túlzott hangerővel történő hallgatása is tartós halláskárosodáshoz vezethet, ezért fontos a 

hangerő megfelelő beállítása 
13. Mivel az eszköz tartalmaz könnyen lenyelhető elemeket, gyermekektől elzárva tartandó 

 
KEZELŐSZERVEK és KIJELZŐ 

                      
 

0. Vezeték nélküli töltő felület 
 
 
 

 
1. LED –es digitális kijelző 
2. Bluetooth mód állapotjelzője 
3. TF card / micro SD kártya használatban - állapotjelző 
4. AUX mód – 3,5 jack kábelen keresztüli kihangosítás – állapotjelző 
5. FM rádió mód állapotjelzője ( Csak a 3,5 jack kábellel működik – ez tölti be az 

antenna szerepét. ) 
6. Ébresztőóra mód állapotjelzője 

 
7. Type C bemenet – ez biztosítja az áramellátást. A vezeték nélküli töltés és az USB-

n keresztüli vezetékes töltés csak akkor működik, ha a készülék ezen keresztül 
min. 5V / 1A  ~ 5V /3A áramellátást kap.  

8. AUX in / 3,5 jack kábel aljzat. Ezen belül található a reset is, ami visszaállítja a 
készüléket a gyári alapállapotba. Ehhez használjon egy vastagabb tűt vagy 
széthajtogatott gemkapcsot. 

9. TF card/ micro SD kárya bemenet 
10 USB –n keresztül való töltést jelző piros LED visszajelző 
11. USB bemenet ( nem adat, csak power ) 
12. LED visszajelző : piros, mikor a készülék tölt , zöld ha a vezeték nélküli módban 

telefont töltünk a tetején .  

FUNKCIÓ GOMBOK   

 Be / Ki kapcsoló gomb ( 3másodperig való nyomással); Indítás/Megállítás ( rövid 
nyomással); Telefonhívás fogadás és visszahívés ( gyors kétszeri lenyomással)  

  Mód választó gomb : BT ( Bluetooth mód); TF (TF card/Micro SD kártya); AU ( AUX – 
3,5jack kábeles csatlakozás); FM rádió mód ( hosszan nyomva FM csatornák automata 
keresése) 

 Hangerő csökkentéshez röviden nyomja meg a gombot.  Szám visszaléptetéshez / 
FM csatorna visszalépéshez hosszan nyomja meg a gombot.  

Hangerő növeléséhez  röviden nyomja meg a gombot. Következő számhoz lépéshez / 
FM csatorna előre lépéshez hosszan nyomja meg a gombot.  

   Mikrofon 
 



 

MŰKÖDTETÉS 
A 220V-os adaptert csatlakoztassa a 220V-os hálózatba. Az adapterbe csatlakoztassa a 
mellékelt kábel USB végét majd a Type C végét a készülék TypeC aljzatába. 
Működtetés belső akkumulátorról: A speaker beépített akkumulátora ~ 6 óra zenesugárzást 
tesz lehetővé. Ha nem a hangsugárzás az elsődleges, hanem csak az óra funkció, az 
alacsonyabb fényerőn képes 5-8 napig csak a belső akkumulátorról üzemelni.  
 
BE/KI kapcsolás : A Be / Ki kapcsoló gomb 3másodperig való nyomásával.  
 
MÓD választás: A Mód választó gomb rövid megnyomásával lehet lépegetni a funkciók között : 
BT ( Bluetooth mód); TF (TF card/Micro SD kártya) ez akkor működik,ha tett a készülékbe 
kártyát; AU ( AUX – 3,5jack kábeles catlakozás) ) ez akkor működik,ha a jack kábellel 
csatlakoztatott külső készüléket; FM rádió mód - ) ez akkor működik,ha a jack kábelt – minta 
antennát – csatlakoztatta.  
 
Bluetooth: Hogyan kell használni? 

1. Az hangszóró párosításához győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. 
Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gombot, amíg a bekapcsolást jelző hangot  
nem hallja, valamint a kijelző el nem kezd világítani. Ezután az eszköz automatikusan 
csatlakozik az előzőleg párosított eszközhöz. 

2. Amennyiben először párosít egy eszközt a hangszóróhoz, a párosítani kívánt eszközön 
(telefonon) kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot. Ugyanekkor kapcsolja ki majd be a speakert. 
Ha nincs párosított eszköz, a BT ikon villog és a speaker párt keres. A   A telefonon keresse 
meg a hangszórót ( BT508 ) , majd párosítsa az eszközt. Ha az eszköz jelszót kér, üsse be : 0000 
( 4 db nulla ).   
 
Telefon kihangosítás  
Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a 

 gomb megnyomásával tud fogadni, vagy nyomja hosszan annak elutasításához. 

Amikor befejezte a hívást nyomja meg újból a  gombot, ezután a zene folytatódik. 
Telefonálás közben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között, hogy ne 
gerjedjenek össze! 
FM rádió használata 
Csatlakoztassa az AUX bemenetbe a mellékelt 3,5 jack kábelt , ami egyben az FM antenna is. A

 Mód választó gombbal lépegessen addig amíg fel nem tűnik az FM ikon a kijelzőn. 
Ekkor már az FM rádió mód aktív és sistergést fog hallani. Az első alkalommal állítsuk be az 

összes elérhető csatornát! Nyomjuk meg hosszan az gombot és a készülék 
automatikusan végigmegy az összes FM hullámhosszon és közben eltárolja az elérhető 

állomásokat.  Az így elmentett csatornák között a gombok hosszabb 
benyomásával tud fel és le lépegetni.  
 
Csatlakozás Bluetooth-szal nem rendelkező eszközökhöz: 
Amennyiben olyan eszközt szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, ami nem rendelkezik 
Bluetooth-szal, használhatja a két oldalon jack dugóval ellátott kábelt. A kábel egyik végét 
csatlakoztassa az eszközhöz, a másik végét  pedig a hangszóróhoz, amit a készülék oldalán 
talál.  
Micro SD card használata: 
A készülék oldalán lévő bemeneti nyílásba kell az SD kártyát helyezni. A kártya behelyezése 
után automatikusan elindul a zene lejátszása. A kártyát óvatosan helyezze be! Ha körömmel 
nem sikerül betolni, használjon nem bekapcsolt tollat! A készülék Mirco SD kártyát 32gb-ig 
támogat. A támogatott audio formátumok: MP3.  
Telefon töltése a speakerrel  
Kábeles töltéshez a bekapcsolt Type C kábelen betáplált eszközhöz csatlakoztassa a feltölteni 
kívánt készülékhez (például telefonhoz) tartozó gyári töltőkábel USB végét a Speakeren lévő 
USB csatlakozó aljzatba, majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a tölteni kívánt eszközt.  

 
Qi vezeték nélküli töltéshez: a bekapcsolt és Type C kábelen betáplált eszköz töltő felülete aktív 
lesz, amint a telefonját ráhelyezi. A vezeték nélküli töltést zöld led jelzi. A vezeték nélküli töltés 
felvételére nem minden telefon alkalmas. Telefonja leírásában tájékozódjon erről.  

DIGITÁLIS ÓRA FUNKCIÓ GOMBJAI  

LED kijelző ki/be kapcsoló ; fényerő állító. Röviden megnyomva 3 fényerő közül 
választhat. Hosszan nyomva kikapcsolható a kijelző. Ismételten hosszan nyomva 
visszakapcsolható.  

Óra és Ébresztő beállítása.  Beállításkor az időt visszafelé illetve 
előre állítja. 
 
ÓRA és PERC beállítása: nyomja hosszan a SET gombot és az óra rész villogni kezd. A  - / + 
gombokkal állítsa be az órát.  Nyomja meg röviden a SET gombot és a perc villogni kezd. A  - / 
+ gombokkal állítsa be a percet. A SET gomb hosszú lenyomásával kilép az idő beállításból. 
ÉBRESZTŐ beállítása: Nyomja meg röviden a SET gombot, hogy az ébresztő ikonja 
megjelenjen, majd kövesse az ÓRA és PERC beállítási lépéseit. A kívánt ébresztési idő beállítása 
után nyomja meg a SET gombot hosszan, hogy kilépjen az ébresztő beállítás menüből.  Az óra 
emlékezni fog a beállított ébresztési időre és minden nap jelez. A SET gomb rövid 
megnyomásával az Ébresztő ikon eltűnik és a funkció inaktívvá válik.  
Ha már felébredt a vidám ukulele dallamra, a Be / Ki kapcsoló gomb megnyomásával tudja azt 
leállítani.  
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
Mi a teendő, ha nem működik a hangszóró? 

 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét 
 Ellenőrizze, hogy nincs-e túl messze a Bluetooth kapcsolathoz 

Mi a teendő, ha nem tud kapcsolódni Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz? 
 Ellenőrizze a telefon beállításokban, hogy be van–e kapcsolva a Bluetooth 
 Ellenőrizze, hogy sikeresen párosította–e az eszközöket 

Mi a teendő, ha a zenelejátszás nem működik? 
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nincs-e lenémítva 
 Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e lenémítva 
 Ellenőrizze, hogy a zene fájl nem sérült-e 
  

GARANCIA  
Bluetooth speaker rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.   
A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk 
felelősséget.  
A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) 
szemétbe dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni, de 
kábeles áramellátással így is tovább használható.  
 
Technikai paraméterek: 
Funkciók: Óra / Ébresztés / Speaker / FM rádió / Telefon kihangosító / MP3 lejátszó / Vezeték 
nélküli töltés Qi szabvány 
Hangszóró: 5W Működési frekvencia: 80-20KHz 
Bemenet: USB output / Type C input / micro SD kártyaolvasó / 3,5 jack / Qi wireless 5W 
Beépített akkumulátor kapacitása:  3,7 V beépített 2000mAh 
Töltési idő: kb.: 3 óra Működési idő csak akkumulátorról: 50%-os hangerő mellett ~6 óra 
Bluetooth verziószám: 5.0 Bluetooth hatótáv: kültéren 40-50 m, beltéren  kb. 10-15  m 
Tartozékok: USB kábel / Magyar nyelvű használati utasítás / 220 V-os adapter / 3,5jack kábel 
Teljesítmény: Vezeték nélküli módban Qi 5V 1A 5W , USB-n keresztül 5V 1A 5W  
Védelem: Túltöltés elleni védelem / Rövidzárlat elleni védelem / Túlfeszültség elleni védelem 
Tárolás: +10 °C - +40 Alapanyag: ABS + Silicon / gumi borítás 
Méret: 130x90x68,5 mm 
 
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! 


