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Teadmiseks 

� Pakkige seade lahti ja veenduge, et kõik juurdekuuluv on olemas. Kontrollige seadet, kui 

leiate transpordikahjustuse või midagi puuduvat, pöörduge seadme edasimüüja poole. 

� Elektri- ja elektroonikaseadmeid tohib käidelda vaid vastavalt kohalikele kehtivatele 

jäätmeseaduse nõuetele. 

 

Kasutamise võimalused 

XR130BT kaasaskantav kõlar Bluetoothi ja FM raadioga on ühildatav erinevate Bluetooth 

seadmetega. Seadet saab kasutada käed-vabad kõnede tegemiseks, videokonverentsi pidamiseks 

samuti erinevate multimeediaseadmete heli esitamiseks 3,5 mm sisendi kaudu. Kõlar on 

varustatud sisseehitatud FM raadioga, meediamängija esitab faile USB mälult ja SD kaardilt. 

 

Komplekti kuulub 

� Kõlar 1 tk 

� Audio juhe 3,5 mm minipistikutega 1 tk 

� USB / mikro USB otstega juhe 1 tk 

� Kasutusjuhend 

 

Omadused 

� Bluetooth 

� Muusikaesituse juhtimine 

� Juhtmega / juhtmeta audiosignaali ülekanne 

� Meediamängija USB mälult ja SD kaardilt failide esitamiseks 

� FM raadiotuuner 

� Väljatõmmatav kandesang 

� Aku kestvus kuni 5 h 

� BT tööulatus 10 m 

 

 

 

 



 

 

Seadme osad 

1. LED märguanne: Bluetooth/FM/meediamängija/AUX 

2. :Sisselülitusnupp 

3. VOL- helitugevuse vähendamine 

4. VOL+ helitugevuse lisamine 

5. MODE – režiimi valik Bluetooth/FM/meediamängija/AUX 

6. Mikrofon 

7. Eelnev lugu / eelnev raadiojaam 

8. Esitus / paus; automaatne raadiojaamade otsing 

9. Järgmine lugu / järgmine raadiojaam 

10. Siseneva kõne vastuvõtmise / katkestamise nupp 

11. Aku laadimise märgutuli 

12. Mikro-SD kaardipesa 

13. Mikro-USB pistik kõlari ühendamiseks laadijaga 

14. AUX 3,5 mm pistik välise heliseadme ühendamiseks kaabliga (MP3 mängija jne) 

15. USB port – USB mäluseadme ühendamiseks 

 

Ühendused ja kasutamine 

Tähelepanu: laadige kõlari akut enne kõlari kasutusele võtmist. 

 

Laadimine 

� Ühendage seade arvuti või seinalaadija USB porti kaasasoleva USB kaabli abil. Laadimisel 

põleb laadimismärgutuli 1 punasena. 

� Aku on kõlarisse sisse ehitatud ja seda ei saa eemaldada. 

 

 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kasutamisrežiimid 

Bluetooth režiim 

Tänu Bluetoothile saab kõlarit ühendada erinevate nutiseadmetega, ühenduse tööulatus on 10 

meetrit. 

� Lülitage kõlari Bluetooth sisse, vajutades nuppu 5 niikaua, kuni märgutuli 1 vilgub sinisena. 

� Valige nutiseadmele Bluetooth otsingurežiim. Ekraanile peaks kuvama leitud seadmete 

nimekirjast XR130BT, toksake sellele seadmete omavahelise ühenduse loomiseks. 

� Eduka ühendamise järel kostab kõlarist lühike piiks. 

� Märgutuli 1 vilgub sinisena, kuni seadmete vahel toimub andmeülekanne. 

 

Raadio 

Raadiosignaali vastuvõtu parandamiseks ühendage 3,5 mm pistikutega kaabel AUX sisendisse 14 

või USB kaabel sisendisse 13. 

Lülitage seade sisse ja vajutage nuppu 5 nii mitu korda, kuni raadiorežiim on aktiveeritud. 

Lühikese vajutusega nupule 8 aktiveerub automaatne jaamade otsingu režiim. Pärast otsingu 

lõppemist hakkab raadio esitama esimesena leitud jaama. Nuppude 7 ja 9 abil otsige leitud 

jaamasageduste hulgast enda soovitud raadiojaam kuulamiseks. 

 

MP3 mängija režiim 

Kasutatava mikro SD kaardi või mälupulga failisüsteem peab olema FAT32, maksimaalne 

andmemahutavus 32GB. Pole soovitatav kasutada ultraspeed mikro SD kaarti. 

� Sisestage mälukaart või USB mälupulk vastavasse sisendisse. Kui kõlar on sisse lülitatud, 

peaks esitus algama automaatselt. Lugusid saab esitada ja pausile panna nupu 8 vajutusega. 

Lugude vahel saab liikuda nuppude 7 (eelmisele) ja 9 (järgmisele) abil. 

 

Kasutamine AUX sisendi kaudu 

� Kõlarit saab kasutada välise muusikaesitusseadme kõlarina 3,5 mm AUX in sisendisse 

ühendatava juhtme vahendusel. Ühendage juhe sisendisse 14. 

 

 

 



 

 

Tehniline teave 

Heli võimsus 2 x 5W 

Aku mahtuvus 2200 mAh 

Toide Laetav aku, laadimisvool 5V 

Juhtme pikkus 0.5 m 

Kaal  840 g 

Mõõtmed: 230x90x90 mm 

Tööulatus 10 m 

 


