
 

 

BLUETOOTH KÕLAR 

 M10 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

VSS-016-M10 Bluetooth kõlar, mitme regiooni toiteadapter (UK, EU, US, AUS) , 3,5 mm pistikutega 

AUX juhe, kasutusjuhend. 

 

KÕLARI JUHTNUPUD 

Kõlari sisse ja välja lülitamiseks vajutage nuppu ühel 

korral.  

Pühkige vasakule või pühkige vasakule ja hoidke, et 

helitugevust vähendada. 

Pühkige paremale või pühkige paremale ja hoidke, 

et helitugevust lisada.  

Vajutage nupule ühel korral muusika pausile 

panekuks/esitamiseks või sissetulevale telefonikõnele 

vastamiseks /kõnest keeldumiseks (Bluetooth režiimis).  

Vajutage nupule ja hoidke vajutatuna, kui soovite 

olemasolevat Bluetooth ühendust katkestada.  

Vajutage nuppu kaks korda kiiresti, kui soovite 

telefonikõne uuesti valida (Bluetooth režiimis). 

 

LED MÄRGUTULE OLEKUD 

Sinine (põleb püsivalt) - kõlar on sisse lülitatud 

Sinine (vilgub aeglaselt) - kõlar on Bluetooth paarimisrežiimis. 

Punane (põleb püsivalt) - aku laeb. 

Punane (aeglane vilkumine) – aku on tühjenemas. 

Kustunud – aku on täis laetud. 



 

 

MUUSIKAESITUS BLUETOOTHI KAUDU 

Pärast sisselülitamist läheb kõlar Bluetooth paarimise režiimile juhul, kui kõlariga pole ühendatud 

AUX juhet. Sisselülitatud Bluetoothiga nutiseadme ekraanil peaks olema valikus Bluetooth kõlar, 

toksake ekraanil seadmete ühendamiseks. Kui 

küsitakse salasõna, sisestage numbrid 0000. 

Kui kõlariga on ühendatud AUX juhe, tuleb juhe 

eemaldada, et kõlar läheks Bluetooth režiimile. 

 

MUUSIKAESITUS AUX JUHTME KAUDU 

Kõlari kasutamiseks AUX juhtmeühendusega välise 

muusikaseadme sisu esitamisel tuleb kõlar ja väline 

seade omavahel ühendada kaasasoleva AUX juhtme 

abil (vt. kõrvalolev joonis). Alles pärast ühendamist 

lülitage kõlar sisse. 

 

LAADIMINE 

Kui LED märgutuli hakkab punasena vilkuma, ühendage 

seade kaasasoleva adaptri vahendusel elektrikontakti, 

laadimiseks (vt kõrvalolev joonis). 

LED märgutuli jääb laadimise ajaks püsivalt põlema ning 

kustub siis, kui aku on täis laetud. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Sisendpinge / -vool 19V/3A  

Aku kestvus kuni 8 h 

Kõlari heli võimsus 2 x 20W + 2 x 10W 

Üksikute kõlariühikute mõõtmed 2 x 78mm + 2 x 30mm 

Bluetooth versioon CSR4.0  

Aku: 7.4V / 2200 mAh liitiumaku 

S/N signaali-müra suhe >85dB 

Takistus 4Ω 

Sagedusvastus 40-19 000 Hz 

Bluetooth protokoll A2DP1.2, AVRCP1.4 

Seansi protokoll HFPV1.6 

Ühenduvus: Bluetooth, AUX IN 

Abiseadme sisend (AUX) 3,5 mm 

Bluetooth tööulatus 10 m 

Mõõtmed 282 x 293 x 167mm 


