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Kasutusjuhend

OHUTUSNÕUDED

Tutvuge enne seadme kasutuselevõtmist kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et
seda vajadusel edaspidi lugeda. Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud
kahjustuste või kahjude eest.
1. Kaitske seadet niiskuse, ekstreemsete temperatuuride ja vedelike eest.

Ärge hoidke seadet otseses päikesevalguses ega kuumusallikate läheduses.
2. Seade sobib kasutamiseks siseruumides ja väliskeskkonnas.
3. Hoidke helitugevus seadet kasutades mõistlikul tasemel. Ärge kasutage
      liiga tugeva heliga, see võib kuulmist kahjustada.
4. Peatage seadme kasutamine kui tunnete ebamugavust, kuulmishäireid või
      muid häirivaid reaktsioone.
5. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage selle vooluallikas.
6. Kasutage ainult sobivate lisadega.
7. Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
8. Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Pöörduge vajadusel kvalifitseeritud
      spetsialisti poole.
9. Eemaldage seadme vooluühendus alati enne selle puhastamist.
10. Puhastage seade pehme, veidi niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiive ega
      keemilisi puhastusvahendeid.

SEADME KIRJELDUS
1. Mikrofoni sisend 1 (6,3 mm)
2. Mikrofoni sisend 2 (6,3 mm)
3. SD kaardi pesa
4. Eelmise valiknupp
5. Ekraan
6. Reziiminupp (Bluetooth,
      USB, SD, FM, AUX)
7. Järgmise valiknupp
8. Laadimisindikaator
9. Voolulüliti

10. Helitugevuse muutmine
11. Mikrofoni helinupp
12. Mikrofoni kajanupp
13. MikroUSB port (laadimine)
14. Esita/paus nupp
15. AUX sisend (3,5 mm)
16. USB port (laadimine)
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KASUTAMINE

Sisse/välja lülitamine:
Seadme sisse lülitamiseks lükake lüliti asendisse ON. Seadme välja lülitamiseks
lükake lüliti asendisse OFF.

Muusikaesitus:
Vajutage muusika esitamiseks või pausiks Esita/Paus nuppu.

Muusika valik/ Helitugevus:
Vajutage eelmise loo valimiseks Eelmine nuppu; kiireks tagasikerimiseks vajutage ja
hoidke sama nuppu all.
Vajutage järgmise loo valimiseks Järgmine nuppu; kiireks edasikerimiseks vajutage
ja hoidke sama nuppu all.
Helitugevuse muutmiseks kasutage helitugevuse nuppu.

bluetooth REZIIM

1. Kontrollige et kõlar oleks sisse lülitatud Bluetooth reziimil (kõlar edastab heli
ning ekraanil vilgub „bt”).

2. Hoidke kõlar ja lisaseade ühendamise ajal lähestikku.
3. Lubage lisaseadmes Bluetooth funktsioon ning otsige ligidusesasuvaid

Bluetooth seadmeid.
4. Valige ja ühendage kõlariga (kM joy XXL).
5. Kõlar edastab eduka ühenduse puhul teavitusheli; ekraanil kuvatakse „bt”.

Märkus:
• Igal kõlari sisselülitamisel ühendub see automaatselt viimase seadmega millega
    see ühenduses oli. Ühenduseks peab lisaseade olema sisse lülitatud ning selle
    Bluetooth funktsioon aktiivne.

auX REZIIM

1. Lülitage kõlar sisse.
2. Kasutage 3,5 mm AUX kaablit ning ühendage selle üks ots lisaseadme

3,5 mm sisendiga. Seejärel ühendage kaabli teine ots kõlari 3,5 mm sisendiga.
3. Vajutage reziiminuppu ning valige AUX reziim.
4. Käivitage seadmega muusikaesitus.

Märkus:
• Kui kõlar on AUX reziimil lisaseadmega ühendatud, kontrollitakse kõiki
funktsioone välisseadme kaudu, välja arvatud muusikaesitus ja paus ning
helitugevuse muutmine.
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FM raAdio REZIIM

1. Enne kasutamist ühendage audiokaabel 3,5 mm AUX sisendisse ning kasutage
seda parima vastuvõtusignaali tagamiseks antennina.

2. Kontrollige et seade oleks sisse lülitatud
3. Vajutage reziiminuppu ning valige FM reziim.
4. Vajutage FM kanalite automaatotsinguks ja salvestamiseks Esita/Paus nuppu.
5. Vajutage eelmise/järgmise kanali valikuks Eelmine/Järgmine nuppe.

LAADIMINE

1. Ühendage mikroUSB kaabli üks ots kõlari laadimispordiga, seejärel ühendage
laadimiskaabli teine ots arvuti USB pordi või AC/DC vooluadapteriga.

2. Laadimise ajal põleb punane LED. Kui laadimine on lõpetatud, punane LED
kustub.

Märkus:
• Kontrollige enne seadme esmakordset kasutamist, et see oleks täielikult laetud.

MiKroFon
• Mikrofoni kasutamiseks ühendage see 6,3mm mikrofonisisendisse.
• Kasutage heli ja kajafunktsiooni muutmiseks vastavaid nuppe. 
• Mikrofoni ei saa kasutada FM raadio reziimil.

TEHNILISED ANDMED:

• Väljundi võimsus: 15 W + 3 W
• Impedants: 4 Ω
• Kõlari diameeter: 6” + 2“
• Sagedusvastus: 100 Hz ~ 20 kHz
• THD: ~ 18%
• S/N suhe: > 60 dB
• Bluetooth 2.1
• Bluetooth profiilid: A2Dp
• Bluetooth vahemaa: kuni 10 m
• FM raadio
• pordid: 2x mic-in (6,3 mm), mikroUSB port (laadimine), USB port, SD kaardi pesa
    (kuni 32 GB), AUX-in (3,5 mm)
• Esitusaeg: kuni 2 h (täismahus)
• Patarei: 1800 mAh
• Laadimispinge: 5 V / 1 A
• USB kaabel, 3,5 mm kaabel
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Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse.

Toodetud Hiinas ettevõttele LECHPOL  ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 
Miętne.

Tootja, Lechpol Electronics Sp z o.o. Sp.k., kinnitab et toode kM0529XXL vastab direktiivi 2014/
53/UE nõuetele. Täieliku vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt: www.lechpol.eu

LISAINFORMATSIOON

Lisainformatsiooni leiate veebilehelt: www.krugermatz.com. Küsimuste korral lugege 

veebilehe osa: Frequently Asked Questions.
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