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KOMPLEKTI KUULUB 

M6 Bluetooth kõlar, USB toite/laadimisjuhe ja liinisisendi juhe.  

 

LAADIMINE 

Laadimiseks ühendage USB juhtme mikro-USB pistik kõlari vastavasse porti 

ja teine pistik arvuti USB porti. Laadimisel põleb LED märgutuli punasena. 

Aku täitumisel märgutuli kustub. Kõlari aku täislaadimiseks kulub keskmiselt 

3 tundi. 

 

TÜHJENEVA AKU MÄRGUANNE 

Kui kõlari aku hakkab tühjenema, antakse sellest märku LED märgutule 

aeglase vilkumisega (punast värvi) iga nelja sekundi tagant ja helisignaaliga 

(piiks). 

 

SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE 

Kõlari sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu 5 

sekundi vältel. Süttib LED märgutuli, sinisena. Väljalülitamiseks 

vajutage sama nuppu ühel korral. Kõlar teeb piiksu, korraks süttib 

punane LED märgutuli ja seejärel kustub. 

 

MUUSIKAESITUS BLUETOOTHI KAUDU 

Lülitage kõlar sisse, siis vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu 4 sekundi vältel, misjärel kõlar siseneb 

Bluetooth paarimisrežiimile. Kõlar teeb kaks piiksu ning LED märgutuli vilgub vaheldumisi sinise ja 

punasena. Leidke ühendatava nutiseadme Bluetooth seadistuste ekraanilt kõlari viide ning toksake 

sellele. Kui nutiseade küsib salasõna, sisestage 0000 või 1234. Olles saavutanud ühenduse 

nutiseadmega, teeb kõlar piiksu ning sinine LED märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma. Kui Bluetooth 

ühendus on nutiseadmega juba loodud, hakkab kõlar järgmisel sisselülitamisel kohe selle nutiseadme 

ühenduvust otsima. Punane LED märgutuli süttib ja kustub kaks korda, kõlar teeb kaks piiksu ning 

ühendub Bluetooth seadmega. 



 

 

MUUSIKAESITUS LIINISISENDI KAUDU 

Lülitage kõlar sisse. Ühendage liinisisendi juhe kõlariga ja heli esitava 

seadmega nagu näiteks MP3 mängija (vt kõrvalolev joonis).  

Sellise ühenduse puhul töötavad kõlaril ainult helitugevuse 

reguleerimise nupud. Lugudes edasi/tagasi liikumine või nende 

pausile panek ei ole kõlari nuppudelt võimalik. 

 

JUHTIMISNUPUD 

Nupp . vajutage nupule ühel korral, et liikuda eelmisele 

muusikapalale. Vajutage nuppu ja hoidke vajutatuna helitugevuse 

vähendamiseks. 

Nupp  . vajutage nupule ühel korral, et liikuda järgmisele 

muusikapalale. Nuppu vajutades ja vajutatuna hoides suureneb 

helitugevus. 

Nupp Muusika esituse alustamiseks vajutage nupule üks kord . 

Muusika pausimiseks vajutage nupule üks kord. 

 

VASTAMINE TELEFONIKÕNELE 

Kõnele vastamiseks vajutage nuppu . Muusika läheb telefonikõnele vastamisel automaatselt 

pausile. Nupu  vajutusega saab kõne lõpetada. Muusikaesitus taastub automaatselt. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Heli võimsus 2 x 3W 

Aku mahtuvus 1800 mAh 

Aku laadimisaeg 3 h 

Aku kestvus 8 h 

Bluetooth leviulatus 10 meetrit 

Bluetooth versioon 4.0 

Toetab A2DP / AVRCP 


