
KASUTUSJUHEND 
 

Professionaalne ABS korpusega kõlar MB500 

 

Tutvustus: 
Täname teid meie toote ostu eest. MB500 on multifunktsionaalne kõlar, millel on kaks 2” kõrgsagedus elementi ja 

kaks 6.5” bassi elementi, mis võimaldavad ühtlase ja sujuva stuudiokvaliteediga heli. Seade pakub täpset taasesitust 

ning sujuvat sageduste hajuvust. Seetõttu on käesoleva seadme heli dünamiline ning sobib kasutamiseks nii kodus, 

stuudios, pidudel kui ka näiteks kodukino lisaseadmena. Ergonoomiline disain tagab seadme lihtsa transpordi ja 

paigalduse. 

 

 

 

Omadused: 
1. Metallraamiga bassi element 

2. AUX liini sisend 

3. Kõrge temperatuuritaluvusega helipool 

4. Stereo Bluetooth ühendus 

5. Sisseehitatud DSP heliprotsessor 

6. USB mäluseadmelt esitus ja laadimine 

7. Värviline LED valgustus 

8. Kaugjuhtimine 
 

 

 

 

 

 

Ohutusnõuded: 
1. Tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga. 

2. Hoidke kasutusjuhend alles. 

3. Järgige kõiki ohutusnõudeid. 

4. Järgige kõiki juhiseid. 

5. Hoidke seade eemal vihmast ja muudest vedelikest. 

6. Puhastage ainult kuiva lapiga. 

7. Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele. 

8. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusallikatest (k.a. kuumust tekitavatest helivõimenditest). 

9. Kui pistik ei ole seinapesasse sobiv, konsulteerige pistiku või toitekaabli vahetuseks kvalifitseeritud spetsialistiga. 

10. Kaitske voolujuhet kahjustuste ja peale astumise eest. 

11. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud lisaseadmeid ja -tarvikuid. 

12. Kasutage ainult seadmega kaasa müüdavat statiivi. 

13. Eemaldage seade vooluvõrgust kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, samuti äikesetormi ajaks. 

14. Seadme hooldust võib teostada kvalifitseritud spetsialist. Hooldus tuleb teostada kui seadet on mingil viisil 

kahjustatud, kui selle juhtmed või pistikud-pesad on kahjustatud, kui sellesse on sattunud vedelikke või muid objekte, 

kui seade on saanud niiskuskahjustusi või on jäänud vihma kätte, kui seade ei tööta korrektselt või see on kukkunud. 

 

Ohutusnõuete eiramine muudab kehtetuks seadme garantii!
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Funktsioonid: 
1. Bluetooth ühendusnupp, reziiminupp 

2. Bassihelide võimendamise nupp (BOOST BASS) 

3. LED valgustuse valik 

4. Toite ja helitugevuse nupp 

5. Bluetooth lisakõlari sidumise ja juhtimise nupp 

6. Mikrofoni helitugevuse nupp 

7. Kajaefekti nupp 

8. Mikrofoni sisend, 6.3mm  (1/4”) pesa, balansseeritud 

 või balansseerimata 

9. USB pesa 

10. AUX sisend, RCA pesa, balansseeritud või balansseerimata 

11. Liiniväljund, RCA pesa, balansseeritud või balansseerimata  

12. Võrgutoite pesa 

13. Kaugjuhtimispult 

 

 

Hoiatus: Kontrollige enne seadmete ühendamist, et kõlar oleks välja lülitatud 

ja kõik tasemenupud madalal tasemel (pööratud suunaga vastupäeva). 

 

Ühendamine: 
1. Ühendage signaaliallika (mikser, mikrofon, eelvõimendi vms) väljund kõlari tagaosas asuva sisendiga. Sellele sobivad 

balansseeritud liinitaseme signaalid mikseritest, eelvõimenditest, CD mängijatest jne. Kasutage dünaamiliste 

mikrofonide otseühenduseks mikrofoni sisendit (8). 

2. Seadmel on lisaks RCA väljund märgisega LINE OUT (11). See võimaldab ühendada heliallika väljundiga rohkem kui 

ühe MB500 seadme. Ühendage ühe kõlari LINE OUT RCA kaabliga teise kõlari sisendisse jne, nii saab ühendada mitu 

kõlarit üheks ahelaks. 

3. Lülitage signaaliallikas sisse (kontrollige et helitugevus oleks määratud mõlemal seadmel madalale tasemele). Lülitage 

sisse MB500 kõlar, seejärel käivitage signaaliallikas. Helitugevust saate määrata mõlema seadme helitugevuse nuppude 

kaudu. 

 

USB mäluseadme ühendus: 
1. USB mäluseadmelt loo esitamiseks vajutage reziiminuppu (1. PAIRING/MODE nupp). 

 

Bluetooth ühendus: 
1. Vajutage Bluetooth ühenduse avamiseks reziiminuppu (1. PAIRING/MODE nupp). 

2. Bluetooth ühenduse loomiseks hoidke all reziiminuppu 3 sekundi jooksul (1. PAIRING/MODE nupp). 

3. Ühendage Bluetooth lisaseade MB500 seadmega (lisaseadme Bluetooth käivitamise ja üheandamise kohta leiate 

lisaseadme kasutusjuhendist). 

 

Stereo Bluetooth ühendus: 
1. Vajutage Bluetooth ühenduse avamiseks reziiminuppu mõlemal kõlaril (1. PAIRING/MODE nupp). 

2. Vajutage peaseadme lisakõlari ühendamise nuppu (5) 3 sekundit, kuni kõlar teeb piiksu ja sidumise indikaator vilgub. Peale 

kõlari lisakõlari ühendamise õnnestumist süttib kõlari kanali indikaator. 

3. Vajutage parempoolse ja vasakpoolse kanali muutmiseks kõlari lisamisnuppu.  

Märkus: kanalit saab muuta ainult esituse ajal. 

 

Kui kasutate RCA kaabliga ühendust järgmise kõlariga, võib heli olla sünkroonist väljas, vajutage sünkroniseerimiseks 

pikalt esimese kõlari LED valgustuse nuppu (3) kuni AUX IN indikaatori valgus vilgub. 

 

 

 



Tehnilised andmed: 

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele:

2014/53/EU RED ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed) 

MB500 

Kõlari tüüp 2-ribaline aktiivfiltriga konfiguratsioon 

Titaanium element 2x 2” 

Bassi element 2x 6.5” 

Võimendi D-klass 

Sagedusvahemik 20Hz-20kHz 

RMS võimsus kokku 240W 

MAX võimsus kokku 480W 

Elemendi mähise takistus 4 oomi 

Ülemineku sagedus 3.5kHz 

Tundlikkus 
bassi element: 88dB 

kõrgsagedus element: 92dB 

Helipooli suurus 
bassi element: 1” 

kõrgsagedus element: 0.52” 

Elemendi magnet 
bassi element: 13 OZ 

kõrgsagedus element: 1.8 OZ 

Toide Võrgutoide (100V AC … 240V AC) 

Mõõdud 328x320x675mm 

Neto kaal 9kg 

Funktsioonid Bluetooth ja Stereo Bluetooth, USB esitus ja laadimine (5V 1A), sisseehitatud DSP 

AUX liini sisend RCA L+R 

Liiniväljund RCA L+R 

Mikrofoni sisend 6.3mm (1/4”) pesa 


