
 

 

  
 
 
 
 
 

PORTATIIVNE KÕLAR SPR-070 KASUTUSJUHEND 
Veekindel portatiivkõlar Bluetoothi, USB, FM tuuneri ja SD kaardi sisendiga 

 

 
 

HOIATUS: Seadet ei tohi modifitseerida ega remontida keegi peale tootja poolt volitatud 
remondiettevõtte. 

 
  



 

 

OHUTUSJUHISED 
 Seadme tuulutusavasid ei tohi blokeerida. Asetades seadme riiulisse, jätke selle ümber 10 cm 

vaba ruumi igast küljest.  
 Paigutage seade ruumis vaid käesoleva juhendi nõuandeid järgides.  
 Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, lahtine tuli või muud soojust 

eraldavad seadmed.  
 Vältige seadme kasutamist tugevas magnetväljas.  
 Staatiline elekter võib häirida seadme normaalset töötamist. Kui nii juhtub, tehke seadmele 

alglülitus. Failide ülekandmisel käsitsege seadet ettevaatusega, mittestaatilises keskkonnas. 
 Hoiatus: seadme tuulutusavadesse ei tohi midagi sisestada - elektrilöögi oht.  
 Kuigi seadme tootmisel on kasutatud ülimat täpsust ja kõike kontrollitud mitmeid kordi enne 

seadme lahkumist tehasest, on siiski võimalik probleemide teke. 
 Kui täheldate suitsu eraldumist seadmest; või tekib liigne ülekuumenemine vms. ebaharilik 

nähtus, eemaldage seade vooluvõrgust koheselt*.  
 Seade peab alati normaalselt ventileeruda saama.  
 Klass 1 elektriseade tuleks ühendada vooluvõrku ainult maandatud kontakti kaudu*.  
 Klass 2 seadme võib ühendada vooluvõrku ka mittemaandatud pistikupesa kaudu*.  
 Kaitske seadet koduloomade ja näriliste eest. Jänesed ja närilised kipuvad närima juhtmeid.  
 Hoidke vooluvõrgust eemaldades kinni pistikust, ärge tõmmake juhtmest. Lühiühenduse 

oht*.  
 Vältige seadme paigutamist kohta, kus see võib jääda vibratsiooni või löökide mõju alla.  
 Seadme kaitsmiseks äikesetormi ajal tuleb seadme pistik vooluvõrgust eemaldada*.  
 Eemaldage seade vooluvõrgust, kui seadet parajasti ei kasutata*.  
 Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Ärge kasutage puhastamisel lahusteid ega 

bensiinipõhiseid vedelikke. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutage lahja pesuainega 
niisutatud lappi.  

 Lenco ei ole vastutav kahjude ega andmekao eest, mis on põhjustatud rikkest, valest 
kasutamisest, modifikatsioonidest või aku vahetamisest.  

 Ärge katkestage ühendust kahe seadme vahel andmete edastamise ajal. Muul juhul võib info 
saada kahjustatud. 

 USB mäluseade tuleb seadmega ühendada otseselt. Ärge kasutage USB pikendusjuhet, kuna 
see võib tekitada interferentsi, mille tulemusel andmed kahjustuvad või kaovad.  

 Seadet ei või jätta sademete kätte, vedelikega piserdada ega vedelikke selle peale läigatada. 
Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid.  

 Akut /patareisid ei või jätta liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse, lahtise tule 
ligidusse vms.  

 Seadme ümber peab olema jäetud vähemalt 10 cm vaba ruumi igast küljest, et seade ei 
kuumeneks üle.  

 Seadme ventileerumine peab olema vaba - seda ei tohi tõkestada mingite esemetega (nt. 
ajalehed, laudlinad, kardinad vms.).  

 Lahtise tule allikaid (küünlad) ei tohi seadmele asetada.  
 Kasutatud patareidest vabanemisel tuleb järgida jäätmekäitlemist puudutavaid nõudeid.  
 Seadme kasutamise keskkonna temperatuurid ei tohi olla liig kõrged ega ka liig madalad.  
 Seadme tüübisilt asub seadme põhja all.  
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  



 

 

 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodutingimustes, mitte ärieesmärgil / tööstuses.  
 Kindlustage seadmele sobiv ja kindel asukoht. Kahjud, mis tekivad seadme allakukkumisest 

või muust mehaanilisest kahjustumisest, ei kuulu garantii alla.  
 Ärge avage seadme korpust.  
 Ärge asetage seda seadet muude elektriseadmete peale.  
 Ärge kasutage ega säilitage seda seadet kohas, kus seda mõjutaks otsene päikesekiirgus, 

kuumus, liigtolm või vibratsioon.  
 Ärge puhastage seadet, kastes seda vette/vedelikesse.  
 Seadme avaustesse ei tohi panna mingeid võõrkehi, sinna ei tohi sattuda vedelikke.  
 Ärge andke seadme pakendit väikelaste kätte.  
 Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed oleks samad, mis seadme tüübisildil (leitav 

seadme alt)*.  
 Kaitske juhet kahjustumiste eest*.  
 Kasutage seadme lisaosadena vaid neid osi, mida tootja on lubanud.  
 Hoolduseks või parandustöödeks pöörduge seadme tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. Hooldust on vaja siis, kui seadet on mehaaniliselt kahjustatud /maha 
pillatud või seade ei tööta mingil põhjusel.  

 Ärge kasutage seadet, kui voolujuhe või pistik on kahjustunud. Elektrilöögi oht*!  
 Hoiatus: pikaajaline valju heli kuulamine võib tekitada ajutist või isegi püsivat kuulmislangust. 

 
*Juhised elektrikontakti ühendatavate seadmete jaoks. 
 
PAIGALDAMINE  

Kasutamiseks tuleb seadme ümbert eemaldada kogu pakkematerjal. Ärge ühendage seadet 
vooluvõrku enne, kui olete kontrollinud kasutuskoha vooluvõrgu sobivust seadme tüübisildil 
olevate andmetega. Seadme tuulutusavad peavad olema vabad, seadme ümber peab olema 
piisav ruum õhuringluseks. 

 
OMADUSED 
1. 2.0 kanaliga kaasaskantav BT kõlar 
2. Veekindel IPX5 – pritsmete, vihma suhtes. Võib viia randa, paadimatkale jm õuetegevustele.  
3. Spetsiaalne TWS nupp, et BT vahendusel kahe seadme abil stereoheli luua. 
4. A2DP Bluetooth ulatusega 10 m. 
5. USB ja micro SD kaardi salv.  
6. FM raadio  
7. Liinisisend võimaldab ühendada arvuti, teleri vm heliseadmega 
8. Liitiumaku, mahutavusega 3000 mAh 
9. Kandesang 
 



 

 

SEADME OSAD 

1. micro SD salv 
2. USB port 
3. AUX sisend 
4. Aku märguanne 
5. Tagasi / helitugevuse vähendamine 
6. Edasi / helitugevuse lisamine 
7. Esitus / paus 

8. MODE - režiim (Bluetooth, USB, micro SD, 
FM või AUX-IN) 
9. TWS sisse / välja lülitamine 
10. Kõlari sisse / välja lülitamine 
11. Micro USB laadimisjuhtme pistikupesa 
12. LED laadimismärguanne 

 
BLUETOOTH PAARIMINE JA ÜHENDAMINE  
Lülitage seade sisse pika vajutusega sisselülitusnupule 10. Nupp süttib sinise valgusega ja hakkab 
vilkuma. Kostab teade the Bluetooth device is ready to pair. 
Aktiveerige enda nutiseadme Bluetooth ja otsige BT seadmeid. Valige seade nimega “Lenco SPR-070” 
ja ühendage. Eduka ühendamise järel lõpeb nupu vilkumine ja kostab teade the Bluetooth Device is 
Connected Successfully. 
Nüüd võite esitada nutiseadme /arvuti/ muu ühendatud seadme muusikat. 
Pikk vajutus nupule + või – (6 või 5) liigutab esituse edasi eelmisele või järgmisele muusikapalale. 
Vajutage nuppu PLAY / PAUSE (7), kui soovite muusikat esitama hakata või pausida. 
Lühike vajutus nupule + või – (6 või 5) suurendab või vähendab helitugevust. 
 
MICRO SD KAARDI VÕI USB MÄLUPULGA MUUSIKAESITUS 
Seadme sisselülitamiseks vajutage sisselülitusnupule (10) pikalt. 
Sisestage muusikaga micro SD kaart salve (1) või USB mälupulk pistikusse (2) seadme taga. 



 

 

Kostab teade SD card või USB vastavalt sellele, kumb andmekandja ühendati. Muusikaesitus algab 
automaatselt. 
Pikk vajutus nupule + või – (6 või 5) liigutab esituse edasi eelmisele või järgmisele muusikapalale. 
Lühike vajutus nupule + või – (6 või 5) suurendab või vähendab helitugevust. 
Vajutage nuppu PLAY / PAUSE (7), kui soovite muusikat esitama hakata või pausida. 
Kui ühendate andmekandja kõlari olles BT esitusrežiimis, siis lõpeb BT esitus ja läheb automaatselt 
üle SD / USB esitusrežiimile. Nupu MODE vajutusel võib BT esitusrežiimile tagasi minna.  
 
RAADIOTUUNER  
1 Vajutage mitu korda nuppu MODE, kuni kostab teade Radio mode. 
2. Pika vajutusega PLAY / PAUSE nupule (7) saab alustada automaatset jaamade otsimist ja 
automaatset salvestamist.  
3. Otsingu lõppedes saate valida leitud jaamu nuppude + või – (6 või 5) vajutustega.   
 
TWS FUNKTSIOON – ainult Bluetooth režiimis muusikaesituseks 
Kaht samasugust SPR-070 kõlarit saab Bluetoothi vahendusel ühendada ühtseks süsteemiks, et 
muusika kostuks stereona.  
Selleks lülitage mõlemad kõlarid sisse. Mõlemad seadistage Bluetooth režiimile. Vajutage ühel kõlaril 
TWS nuppu. Kõlar laseb kuuldavale helisignaali, kui alustab paarimist teise kõlariga, ühenduse 
saamisel teeb veel kolm helisignaali. Mõlema kõlari TWS nupud jäävad püsivalt põlema.  
Nüüd aktiveerige nutiseadme Bluetooth ja esitage muusikat mõlemast kõlarist korraga. 
TWS režiimist väljumiseks vajutage ühe seadme TWS nuppu. Ühendus katkeb ja nuppude märgutuled 
kustuvad. 
 
AUX SISEND 
Kasutades kõlari 3.5mm pistikupesa, ühendage kaasasoleva helikaabliga mingi väline heliseade (MP3 
mängija, nutitelefon kõrvaklappide pistikupesa vahendusel vms. Kõlarist kostub teade Auxiliary. 
Välise heliseadme muusikaesitust saab reguleerida ainult välisest heliseadmest.  
 
MÄRKUSI 
Kõlari helitugevus vaikimisi on 50 % maksimaalsest helitugevusest. 
Pikk vajutus nupule MODE lülitab RGB LED efektvalgustust sisse ja välja. 
 
AKU LAADIMINE 
Kaasas ei ole toalaadijat. Kasutage universaalset 5V/1A mikro-USB otsaga laadijat. Tootja ei vastuta 
kahjude eest, kui kasutatakse valet tüüpi laadijat. 
Lülitage seade välja, ühendage laadija seadme micro-USB pistikupessa. Laadimine kestab 4 kuni 6 
tundi. Laadimismärguande tuluke põleb laadimise ajal ja kustub, kui aku on täis.  
Tootja ei vastuta aku kasutusea enneaegse lühenemise eest, aku ei ole kaetud garantiiga. 
Aku jääklaetuse astet näitavad 4 valget märgutuld seadme esiküljel vasakul.  
Kui aku hakkab tühjenema, vilgub micro USB pistikupesa kõrval asuv laadimismärguande tuluke 
aeglaselt ja kostab teade low battery. 
  



 

 

TEHNILINE TEAVE  
1. Bluetooth versioon: 5.0 
2. Kõlar 3“ x 2 
3. Heli võimsus 2 x 12W RMS 
4. Aku 7.4V 3000mAh 
5. Heli sagedusala 100Hz-16KHz 
6. Aku kestab kuni 15 h, helitugevusel 30%  
7. Mõõtmed 354 x 138 x 183 mm 
Komplektis laadimisjuhe ja 3,5 mm pistikutega audiokaabel. 
 
GARANTII  
Garantiiküsimustes ja garantiijärgse remondi küsimustes pöörduge oma seadme edasimüüja poole.  
Oluline: Tooteid otse tootja juurde remonti saata ei saa. 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 mingeid juriidilisi õigusi.  
 
SEADME KÄITLEMINE 

Sümbol näitab, et elektriseadet ega selles sisalduvaid patareisid ei tohi visata olmejäätmete 
hulka. Kindlustamaks õige käitluse, andke kasutatud seadmed ja akud vastavasse 
kogumispunkti. Nõnda toimides aitate säästa loodusvarasid ja kaitsta keskkonda ning 

inimtervist.  


