
Návod na použití - Reproduktor Bluetooth WS-Q9 
 

Hudební přehrávač 
Dejte vypínač do polohy ON, LED indikátor se rozsvítí. Vložte do zařízení USB flash disk, TF 

kartu (soubory ve formátu MP3), připojte AUX, spárujte telefon pomocí bluetooth. 

 

Výchozí režim 
Poslední zvolená funkce bude automaticky spuštěna po zapnutí. Mezi USB flash diskem, TF kartou, 

AUX, radiem, bluetooth lze přepínat stisknutím tlačítka MODE. 

 

Ovládání hlasitosti 
Hlasitost lze ovládat pomocí tlačítek „>>| / V+“ a „|<< / V-“, stisknutím po delší dobu. Pokud 

chcete hlasitost zvýšit, podržte tlačítko >>| / V+. Pokud chcete hlasitost snížit, podržte tlačítko |<< / 

V-. 

 

Výběr písně 
Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu 

stiskněte tlačítko >>| / V+, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko |<< / V-. Pozastavit přehrávání 

můžete stisknutím tlačítka pauza >||. 

 

AUX (externí audio) 
Přístroj pohodlně přehraje hubu uloženou na počítači, mobilním telefonu, MP3 přehrávači a dalších 

multimediálních zařízeních. Jednoduše zařízení připojte pomocí AUX. 

 

FM rádio 
V zapnutém režimu přepnete do FM režimu stisknutím tlačítka MODE, následně stiskněte a podržte 

tlačítko >||, zařízení automaticky naladí 30 stanic. Ladit stanice můžete ručně, dlouhým podržením 

tlačítka „>>| / V+“. Mezi jednotlivými stanicemi můžete přepínat pomocí tlačítek >>| a |<<. 

 

Bluetooth / hands free 
Spárujte telefon s reproduktorem. Zapněte na svém telefonu bluetooth a dejte hledat zařízení (mělo 

by se Vám zobrazit zařízení WSTER), spárujte zařízení. Následně můžete přehrávat hudbu ze svého 

telefonu. 

Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím tlačítka se symbolem telefonu. Zavěsit můžete dlouhým 

podržením tlačítka se symbolem telefonu. 

Krátkým stlačením symbolu sluchátka přepínáte mezi bluetoototh (přehráváním hudby) a hands free. 

Dlouhým stisknutím tlačítka telefonu vytočíte poslední volané číslo. 

 

Nabíjení baterie 
Přístroj má lithiovou baterii (3.7 V 1020 mAh). Připojte pomocí micro USB kabelu do počítače 

nebo pomocí DV 5V do zásuvky. Při nabíjení svítí LED kontrolka. Berte prosím na vědomí, že 

výstupní napětí nabíječky nesmí překročit napětí 5V, jinak může dojít k poškození rádia. 

 

Podporovaná zařízení 
Android verze 4.2.2, IOS verze 6.0 a výše. 


