
KASUTUSJUHEND

EE
 

kM0523

DISCOVERY



kahjustuste või kahjude eest.

1. Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Pöörduge vajadusel kvalifitseeritud
spetsialisti poole.

2. 
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised,

soovitada, et nad ei mängiks seadmega.
3. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
4. Kasutage ainult sobivate lisadega.
5. Puhastage seade pehme, veidi niiske lapiga. 
6. Ärge kasutage abrasiive egakeemilisi puhastusvahendeid.

Selle toote vee- ja tolmukindlus põhineb IP67 kaitseklassil. See tähendab, et toode 
kannatab 30 minutit kuni 1m sügavuses vees.

Märkus. Vaatamata sellele klassifikatsioonile ei ole seade igas olukorras vee- ja tolmukindel. 
Vee sees, niiskes- või tolmurohkes  keskkonnas kasutamise ajal veenduge, et lukukruvi ja 
kummist pistik oleksid korralikult suletud.
Hooldus pärast veest eemaldamist
1. Pärast veest eemaldamist ärge avage kummist pistikut enne, kui kõlar rätikute või

salvrätikutega täielikult kuivaks pühitud.

2. Peale veest eemaldamist kuivatage hoolikalt kõik veetilgad kõlaritelt, mikrofonilt ja 
sisenditelt. Asetage toode seejärel värske õhu kätte kuivama. Ärge kasutage kõlari 
kuivatamiseks fööni.

MÄRKUS: Seade ei tohi kokku puutuda soolase või ioniseeritud veega. Kui seade kukub 
maha või saab löögi, võivad selle vee- ja tolmukindlad omadused olla kahjustatud.

SEADME KIRJELDUS

1. NFC ala
2. : Bluetooth/AUX/microSD
3. /tagasi kerimine
4. 
5. 
6. Bluetooth indikaator
7. AUX/microSD indikaator
8.  (V-)
9.  (V+)
10. 
11. Mikrofon
12. Aku indikaator
13. Voolulüliti
14. Micro USB port (laadimine)
15. AUX sisend
16. MicroSD pesa
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KASUTAMINE

Sisse/välja lülitamine:
Kõlari sisselülitamiseks hoidke toitenuppu umbes 4 sekundit all. Kõlari väljalülitamiseks 
hoidke toitenuppu umbes 2 sekundit all. Kõlari taaskäivitamiseks hoidke toitenuppu 8 
sekundit all.

Telefonikõnele vastamine, kõne lõpetamine või sellest keeldumine
Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage telefoni nuppu. Kõne keeldumiseks / 
lõpetamiseks vajutage ja hoidke all telefoni nuppu. Teisele sissetulevale kõnele 
vastamiseks vajutage telefoni nuppu.

Muusika esitamine/paus: 
Esitamise aja vajutage  et muusika kinni panna. Vajutage uuesti, et muusika esitada.

Heli reguleerimine:
Vajutage V+ nuppu heli suurendamiseks. Vajutage V- nuppu heli vähendamiseks.

Muusika valik:
Vajutage  nuppu, kui soovite järgmist lugu. Hoidke nuppu all, et edasi kerida. 

 nuppu, kui soovite eelmist lugu. hoidke nuppi all, et tagasi kerida.

BLUETOOTH REŽIIM 

Sidumine:
1. Hoidke toitenuppu all, et kõlar sisse lülitada. See läheb autmaatselt Bluetooth režiimi.

2. Hoidke sidumise ajal kõlarit ja välist seadet üksteise lähedal.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu, et siseneda sidumisrežiimi. Kõlar annab sellest heliga teada.
4. Lubage välise seadme Bluetooth-funktsioon ja otsige uusi Bluetooth-seadmeid.
5. 
6. Kõlar esitab heli, mis tähistab edukat sidumist.

Märkus:
• Kui sidumist ei teostata 3 minuti jooksul, väljub kõlar sidumisrežiimist. Sel juhul korrake

kõlari ja välise seadme sidumise protsessi.
• Iga kord, kui kõlar sisse lülitatakse, loob see automaatselt ühenduse viimase seadmega.

Pange tähele, et teie seadmel peab olema sisse lülitatud Bluetooth funktsioon.

AUX REŽIIM

1. Kasutage 3.5mm AUX kaablit, et ühendada see kõlar kõlari 3.5mm sisendiga.
2. Kõlar läheb automaatselt AUX režiimi.
3. Ühendage AUX kaabli teine pool seadmega, kust soovite muusikat esitada.
4. Esitage muusika.

MICROSD REŽIIM

1. Sisesta microSD kaart kaardipessa.
2. Kõlar läheb automaatselt microSD režiimi.

Vajutage 

Valige ja ühendage väline seade kõlariga (KM Discovery). Sisestage vajadusel parool "0000".
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3. Esitage muusika microSD kaardilt.

Märkused:
• Kõlar toetab ainult FAT32 kaarte.
• Kõik lood/kaustad esitatakse tähestikulises järjekorras. 

NFC 

1. Veenduge, et kõlar on sisse lülitatud.
2. Lülitage välisel seadmel sisse NFC režiim.
3. Hoidke välist seadet kõlari NFC ala vastas. Ühendus läbi NFC tehakse automaatselt.

LAADIMINE

1. Ühendage USB laadimiskaabel micro USB
kõlari laadimispordiga ja teine pool arvuti või
muu USB laadimisseadmega.

2. Tuled järgnevad tabelis näitavad aku taset.

Märkused:
• Veenduge, et esimesel kasutamisel oleks aku

täielikult täis laetud.

• 
• 
• IOS-i seadmetega ühendamisel kuvatakse kõlari aku indikaator.

Operatsioon LED Staatus

Bluetooth režiim Sinine LED töötab

Bluetooth sidumine Sinine ja punane LED vilguvad

Bluetooth ühendus edukas Sinine LED vilgub aeglasti

AUX režiim Roheline LED töötab

MicroSD režiim Kollane LED töötab

TEHNILISED ANDMED

• IP67 klass
• Võimsus: 2x 4 W
• Takistus: 2 Ω
• Sageduskarakteristik: 60 Hz~18 kHz
• THd : ≤ 0,5%
• S/N suhe: ≥95 dB
• Kõlari diameeter: 40 mm

100% aku

60% aku

30% aku

tühi aku

Laadimine toimub ka siis, kui kõlar on välja lülitatud.
Kui Bluetooth ühendust ei ole 10 minuti jooksul, lülitab kõlar end aku säästmiseks välja.
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• NFC
• Pesad: MicroSD, AUX-in (3,5 mm), microUSB (laadimine)
• Bluetooth 4.0
• Microfon
• Music esitamine: kuni 10 tundi
• Bluetooth töökaugus: kuni 30m
• Kõnede vastuvõtmine
• Aku taseme indikaator (iOS only)
• Aku: 2200 mAh
• Laadimisvool: 5 V / 1 A

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection 
systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should 
not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent 
possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer 

and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should 
contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This 
product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LeCHpOL, Miętne, 1 Garwolińska Street, 08-400 Garwolin.





www.krugermatz.com

 is a registered trademark




