
 

 

SOUNDBAR SB-080 KASUTUSJUHEND 
 

 

OHUTUS 
Seadme kasutamine teisiti kui juhendis osutatud võib tekitada ohtliku kiirgusega kokkupuutumise 
ohu! 
1. Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 5 cm vaba 
ruumi igast küljest.  
2. Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  
3. Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 
eraldavad seadmed. Kasutage seadet ainult mõõdukates kliimatingimustes. Äärmuslikult madal või 
kõrge temperatuur ei sobi seadmele. Optimaalne töötemperatuur on vahemikus 0° … + 35° C.  
4. Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  
5. Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 
alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas.  
6. HOIATUS! Seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada. Elektrilöögi oht. Samal põhjusel ei 
tohi seadmele vett ega muid vedelikke sattuda lasta.  
7. Seadet ei tohi kasutada niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas ega ujumisbasseinide läheduses.  
8. Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke seadmele läigatada. Ärge 
asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  
9. Ärge kasutage seadet, kui on oht kondensatsiooni tekkeks. Soojas niiskes ruumis võib seadme 
sisemusse kondenseeruda vesi, mis häirib seadme tööd. Kondensatsiooni tekke korral lülitage seade 
välja, eemaldage vooluvõrgust ja laske kuivas ruumis mitme tunni vältel seista enne, kui seadet 
uuesti kasutatakse.  
10. Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 
seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. Kui seade peaks muutuma liiga 
tuliseks, eraldama kõrbelõhna või koguni suitsu, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt.  
11. Seade tuleb ühendada ainult sellisesse vooluvõrku, mida on kirjeldatud tüübisildil. Kui 
kasutuskoha vooluvõrgu näitajad on teadmata, võtke ühendust kohaliku elektriteenuse pakkujaga.  
12. Hoidke seadet eemal lemmikloomadest ja närilistest. Jänesed ja närilised kipuvad närima 
juhtmeid.  
13. Pühkige seadme korpust pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega 
bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega niisutatud 
lappi.  
14. Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, seadmele tehtud modifikatsioonidest või patarei vahetamisest.  
15. Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud.  
16. USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna see 
võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  
17. Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  



 

 

18. Seadet tohivad kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada – vaid 
juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse vastutusvõimelise isiku poolt.  
19. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult isiklikul otstarbel, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  
20. Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme kukkumisest või muust 
mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  
21. Ärge avage seadme korpust.  
22. Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
23. Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  
24. Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  
25. Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse. 
Hooldust (remonti) on vaja juhul, kui seade on mehaaniliselt kahjustunud /kukkunud; seade on 
saanud märjaks / sattunud vette või vedelikesse; ei tööta mingil muul põhjusel õigesti.  
26. Pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või püsivat kuulmislangust.  
27. Kui seade tarnitakse koos toitejuhtme / toiteadaptriga:  

 Mistahes tehnilise rikke korral seadmes tuleb seade eemaldada elektrikontaktist ja pöörduda 
tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

 Et seade oleks täielikult välja lülitatud, tuleb toitejuhtme pistik elektrikontaktist eemaldada.  
 Vältige toitejuhtme vigastamist. Olge ettevaatlik pistikute ja pistikupesadega. Ärge asetage 

midagi rasket voolujuhtmele. Hoidke seadet eemal laste käeulatusest. Väikelapsed võivad 
elektriseadmetega mängides sattuda ohtu.  

 Eemaldage seade äikesetormide ajaks või pikema mittekasutamise perioodiks vooluvõrgust.  
 Pistik, kuhu seadme voolujuhe ühendatakse, peab olema koheselt ligipääsetav igal ajal.  
 Ärge koormake pistikupesi ega pikendusjuhtmeid üle. Ülekoormus võib põhjustada tuleohu 

või elektrilöögi.  
 Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu.  
 Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu.  
 Hoidke toitejuhtme pistikut vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust. Ärge tõmmake 

juhtmest. Lühiühenduse oht.  
 Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht!  

28. Toote komplektis olevas puldis on kasutusel patareid.  
HOIATUS:  patarei allaneelamine võib kaasa tuua potentsiaalselt eluohtliku terviserikke. Seade 
sisaldab müntpatareid. Kui selline patarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine tervisekahjustus, mis 
võib lõppeda surmaga. 

 Hoidke patareisid eemal laste käeulatusest. 
 Kui patareikaas ei ole kruviga suletav, loobuge patarei kasutamisest ja hoidke seda väikelaste 

käeulatusest eemal. 
 Kui on võimalus, et patarei neelati kellegi poolt alla või asub kellegi kehaõõnsuses, tuleb kohe 

arsti poole pöörduda. 
29. Patareidega seotud ettevaatusabinõud: 

 Patareide valepidi paigaldamisel võivad patareid plahvatada.  
 Vahetage tühjenenud patareid vaid täpselt sama tüüpi patareide vastu. 
 Patareisid ei tohi jätta äärmuslike temperatuuride ega kõrge õhurõhu mõju alla – kas siis 

kasutamisel, ladustamisel või transpordil. 
 Vale tüüpi patarei kasutamine võib kaasa tuua patarei plahvatamise või lekkimise ohu. 
 Patareisid ei tohi põletada ega mehaaniliselt purustada / lõigata – plahvatusoht! 
 Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid. 



 

 

KASUTUSELE VÕTMINE 
Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 
vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil olevate 
andmetega. 
 
SEADME OSAD 

 
TAGANTVAADE 

 
1. Ekraan  
2. HDMI TV(ARC)  
3. Optiline sisend  

4. AUX  
5. Toitejuhtme sisend  

 
KÜLGVAADE 
1. Valmisolekurežiimi nupp  
2. V0I+  
3. VOL-.  
4. USB  
 
 
 
 
  



 

 

PULT 

 
1. Valmisolekurežiimi nupp (sisse/ välja 
lülitamine)  
2. PAIR: Ühendseadme 
ühendamiseks/lahtiühendamiseks. Vajutage 
nuppu kauem kui 2 sekundi jooksul.  
3. DIM: Ereduse reguleerimine. Nupp ei tööta, 
kui seade on välja lülitatud..  
4. Kordusesitus (kasutamiseks USB 
muusikafailide esitusel).  
5. Volume +  
6. Pre nupp: Eelnev lugu (BT nutiseadme 
muusikaesitusel).  
7. Volume -  
8. -10: kümne loo võrra tagasi liikumine (BT 
muusikaesitusel)  
9. TREBLE-  
10. Bass -  
11. MUSIC: Valimine ekvalaiseri valikutest.  
12. NEWS: Valimine ekvalaiseri valikutest.  

13. MUTE vaigistusrežiim.  
14. INPUT: AUX/OPT/USB/BT esitusvõimalused.  
15. RESET: Alglülitab helitugevuse ja ekvalaiseri 
seaded vaikeolekusse. Vajutage ja hoidke nuppu 2 
sekundi vältel vajutatuna.  
16. STOP nupp Esituse peatamiseks. (USB esitusel).  
17. Next nupp: Järgmine lugu. (USB või BT 
muusikaesitusel).  
18. +10: kümne loo võrra edasi liikumine. (USB 
esitusel).  
19. Treble +.  
20. Bass +  
21. MOVIE: Valimine ekvalaiseri valikutest 
filmivaatamise jaoks.  
22. 3D: Valimine ekvalaiseri valikutest 3D režiimi 
jaoks.  
23. Esitus / paus (USB või BT muusikaesitusel).  

 
  

 



 

 

PULDI PATAREIDE SISESTAMINE  
 

 

 

 

KASUTAMISEGA ALUSTAMINE 
1. Lülitage soundbar sisse toitenupust või valmisolekurežiimi nupust puldil. Sisselülitamise järel 
kuvatakse vaikimisi esitusrežiimi seadme ekraanil.  
2. Esitusrežiime saab muuta toitenupu vajutusega või puldi INPUT nupu vajutusega.  
sisendrežiimide nimetused kuvatakse üksteise järel ekraanile ja neist on juttu järgnevalt. 
Pange tähele! USB sisendrežiim ei ilmu allikate valikus nähtavale enne, kui ühilduv USB andmekandja 
on ühendatud (ilmub loendisse nimetusena US). 

PAARIMISREŽIIM 
1. Ühendage seade toitejuhtme vahendusel vooluvõrku, ekraan süttib ja sellel kuvatakse --, mis 
tähendab valmisolekurežiimi.  
2. Lülitage soundbar sisse toitenupust ja valige sisendrežiimiks Bluetooth. Ekraanil kuvatakse BT. Kui 
ühtki seadet eelnevalt polnud ühendatud, kuvatakse ekraanil vaid vilkuvat märguannet BT.  
3. Otsige enda Bluetooth nutiseadmest uusi Bluetooth seadmeid. Valige loendist välja Lenco SB-080, 
kui küsitakse salasõna, sisestage lihtsalt 0000. Märguande BT vilkumine lakkab ja kostab helisignaal, 
kui ühendamine oli edukas.  
4. Soundbar jätab viimatiühendatud seadme meelde ja ühendub järgmisel korral sama seadmega 
taas, kui soundbari Bluetooth režiimile lülitate. (See seade peab asuma läheduses ja selle Bluetooth 
peab olema aktiveeritud).  
Pange tähele! Kui seade ei tuvastanud soundbari, lülitage seadmete Bluetooth režiim korraks välja ja 
sisse tagasi ning püüdke uuesti ühendada. 

Lahtiühendamine  
Avage nutiseadme Bluetooth seaded, valige loendist Lenco SB-080 ja valige selle lahtiühendamine 
(disconnect).  
Pange tähele! Kui tahate soundbariga ühendada mingit teist Bluetooth seadet, tuleb olemasolev 
esmalt soundbarist lahti ühendada. 

AUX   
1. Soundbari sisselülitamise järel valige sisendiks AUX, vajutades puldi nuppu INPUT. Ekraanile peaks 
kuvatama AU.  
2. Ühendage väline heliseade 3,5 mm AUX pistikuga juhtme vahendusel soundbariga ja alustage 
muusikaesitust ühendatud seadmest.  
 
USB režiim  
USB port asub soundbari küljel, paremal pool. Kasutada saab muusikafaile, mis on USB-le salvestatud 
MP3 vormingus.  
1. Ühendage mälupulk USB porti.  
2. Pulgal asuvad muusikafailid hakkavad automaatselt mängima ja ekraanil kuvatakse märguannet 
US.  
3. Puldi nuppude abil on muusikaesitust võimalik pausida, peatada, käivitada ja / või liikuda 
eelnevatele / järgmistele lugudele.  
 
 



 

 

HDMI režiim  
1. Soundbar toetab HDMI ARC helitagastuskanalit. Kui teler on ühilduv HDMI ARC 
helitagastuskanaliga, kuulete ühendatud teleri heli oma soundbari kaudu, kasutades üht ainsat HDMI 
juhet.  
2. Ühendage HDMI juhe soundbari HDMI TV (ARC) pistikupessa ja teine pistik teleri HDMI ARC 
pistikupessa. Teleri HDMI ARC pistikupesa võib olla mingi teistsuguse märgistusega. Soundbari 
ekraanil kuvatakse HD.  
3. Valige teleril allikaks HDMI (ARC) režiim. Täpsemate juhiste jaoks vaadake ka konkreetse teleri 
kasutusjuhendit.  
Optiline sisend  
Optilise kaabli abil saab soundbari vastava optilise sisendi kaudu ühendada teleri või muu seadme 
OPTICAL OUT pistikupesaga. Ekraanil kuvatakse märguannet OP. 

VEAOLUKORRAD 
 PROBLEEM LAHENDUS 
HELI Kõlarist ei tule heli Ühendage helikaabel soundbari ja teleri või muu 

heliseadme vahele. Eraldi juhtmeühendust pole vaja, 
kui soundbar ja teler on HDMI ARC pistikupesade 
kaudu ühendatud.  
Valige puldi INPUT nupu abil õige heliallika 
ühendusrežiim.  

Moonutusega heli või kaja Kui esitate teleriheli soundbari kaudu, vaigistage 
teleri enda heli.  

BLUETOOTH Nutiseade ei ühendu 
soundbariga 

Tehke soundbarile alglülitus ja püüdke ühendada 
uuesti.  
Bluetooth nutiseadmes ei ole võib-olla aktiivne. 
Leidke juhised BT aktiveerimiseks nutiseadme 
juhendist.  
USB andmekandja ei ole külge ühendatud.  
Soundbar on juba ühendatud mingi teise BT 
seadmega. Ühendage see teine seade lahti ja 
püüdke uuesti.  

Vilets helikvaliteet BT 
ühendseadmest 

Miski takistab Bluetooth ühendust. Liigutage 
nutiseade soundbarile lähemale ja kindlustage, et 
takistused ei tõkestaks signaali.  

BT ühendus katkeb pidevalt Miski takistab Bluetooth ühendust. Liigutage 
nutiseade soundbarile lähemale ja kindlustage, et 
takistused ei tõkestaks signaali.  

 
TEHNILINE TEAVE 
Toide  110V-240V ~ 50/60Hz  
Heli võimsus  20W*2+40W=80W R.M.S.  
Kõlariüksused  2"*2+2.25"*2  
Sisendtakistus  4Ω*2+4Ω*2  
Signaali-müra suhe  ≥ 72dB  
Sagedusvahemik  80Hz-20Khz  
Moonutus  </=0.5% (1K/1W)  
Tundlikkus  800mV±50mV  
Bluetooth versioon  Versioon: 5.0, ulatus kuni 10m  
Mõõtmed  70 x 78 x 900 mm  
 



 

 

Garantii  
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole. 
Oluline: Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa.  
Oluline: Garantii tühistub, kui seadet on avatud või on sellesse muul viisil tehniliselt sekkutud ilma 
tootjapoolse volituseta. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil. Tootja 
garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui seadet kasutatakse ärieesmärgil.  
Teadmiseks  
Tootja jätab lähtuvalt tootearenduspoliitikast endale õiguse muudatusteks tootes või toote juhendis, 
ilma vastavasisulise etteteatamiskohustuseta. Seetõttu võib esineda erinevusi võrreldes reaalse 
tootega nii juhendis, toote tehnilistes andmetes kui ka piltidel. Käesolevas juhendis esitatud 
kirjeldustest ei tulene tarbijale mingeid juriidilisi õigusi. 

CE märgistus – vastavusdeklaratsioon saadaval aadressi kaudu: 
techdoc@commaxxgroup.com 

 
 
KESKKONNAKAITSE 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata 
olmejäätmete hulka. Kindlustamaks õiget käitlust, andke kasutatud seadmed ja 
akud/patareid vastavasse kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja 

kaitsta keskkonda ning inimtervist.  
 


