
 

 

BLUETOOTH KÕLAR 

 M8 

 KASUTUSJUHEND 
 

 

KOMPLEKTI KUULUB 

VSS-015-M8 Bluetooth kõlar, USB laadimisjuhe, 3.5mm pistikutega audiokaabel, kasutusjuhend. 

 

KÕLARI JUHTNUPUD 

Kõlari sisse ja välja lülitamiseks 

vajutage nuppu ühel korral. 

Nuppu vajutades ja/või vajutatuna 

hoides suureneb helitugevus. Kõlar 

teeb piiksu (Bluetooth režiimis) või 

vilgub LED märgutuli kaks korda (AUX 

režiimis), andes märku sellest, et 

helitugevus on seadistatud maksimumile. 

Nuppu vajutades ja/või vajutatuna hoides langeb helitugevus. Kõlar teeb piiksu (Bluetooth 

režiimis) või vilgub LED märgutuli kaks korda (AUX režiimis), andes märku sellest, et helitugevus on 

seadistatud kõige madalamale tasemele.  

Vajutage nupule ühel korral muusika pausile panekuks/esitamiseks või sissetulevale 

telefonikõnele vastamiseks (Bluetooth režiimis).  

Vajutage nupule ühel korral telefonikõne lõpetamiseks (Bluetooth režiimis).  

Vajutage ja hoidke nuppu vajutatuna, kui soovite telefonikõnest keelduda (Bluetooth režiimis).  

Vajutage seda nuppu kaks korda kiiresti, kui soovite telefonikõne uuesti valida (Bluetooth režiimis).  

Vajutage nupule üks kord, kui soovite olemasolevat Bluetooth ühendust katkestada.  

Vajutage nupule üks kord, et valida Bluetooth või AUX juhtmeühenduse vahel (juhe peab ühendatud 

olema). 

Vajutage ja hoidke VOLUME + /- nuppe 1 sekundi vältel korraga vajutatuna, et valida 3D 

helirežiimi sisse ja väljalülitamise vahel. LED märgutuli süttib rohelisena siis, kui 3D helirežiim on sisse 

lülitatud ja sinisena siis, kui välja lülitatud. 

 

 

 



 

 

LED MÄRGUTULE OLEKUD 

Sinine (põleb püsivalt) – seade sisse 

lülitatud, 3D helirežiim ei ole aktiivne 

Sinine (1 vilkumine) – Bluetooth 

paarimise režiim. 

Sinine (2 vilkumist) - helitugevus on 

seatud maksimumile või 

miinimumile. 

Roheline (põleb püsivalt) – seade 

sisse lülitatud, 3D helirežiim on 

aktiivne. 

Punane (aeglane vilkumine) – aku 

on tühjenemas. 

Punane (põleb püsivalt) - aku laeb. 

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 kõlari küljes on AUX juhe, saab kõlarit Bluetoothi paarimisrežiimile panna, vajutades kõlari alusel 

olevale Bluetooth nupule. 

 

MUUSIKAESITUS AUX JUHTME KAUDU 

Kõlari kasutamiseks AUX (liinisisendi) 

juhtmeühendusega välise muusikaseadme sisu 

esitamisel tuleb kõlar ja väline seade omavahel 

ühendada kaasasoleva AUX juhtme abil, nagu 

kõrvalasuval pildil näidatud. 

 

LAADIMINE 

 

 

 

 

LED märgutuli vilgub siis, kui aku vajab laadimist. Lülitage kõlar 

välja ja ühendage USB juhtme vahendusel arvuti USB pordiga või 

seinalaadijaga, mille laadimisvool on 5V, 1000 – 2000 mA. 

LED märgutuli jääb laadimise ajaks püsivalt põlema ning kustub 

siis, kui aku on täis laetud. Et akut turvaliselt laadida, lülitage seade 

kuni täislaadimiseni välja. 

 

 

 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 

Kui kõlar on sisselülitatuna Bluetooth režiimil ja ühtegi Bluetooth seadet kõlariga 10 minuti jooksul ei 

ühendata, siis lülitub kõlar ise välja. AUX juhtmeühenduse puhul automaatset väljalülitumist ei 

toimu. 



 

 

TEHNILINE TEAVE  

Laadimisvool 5V / 1000-2000 mA 

Heli võimsus 2 x 10W 

Bluetooth versioon 4.0 

Aku: 7.4V / 2200 mAh liitiumaku 

Signaali/ müra suhe >85dB 

Takistus 4Ω 

Moonutus <2% 

Tundlikkus 600±50mv 

Sagedus 60 -18 000 Hz 

Bluetooth protokoll A2DP1.2, AVRCP1.4 

Seansi protokoll HFPV1.6 

Ühenduvus: Bluetooth, AUX IN 

Laadimisaeg 4-5 tundi. 

Aku kestvus kuni 15 h 

Kaal 550 g 

Mõõtmed 170 x 170 x 93mm 

Bluetooth tööulatus 10 m. 


