
LAADIMINE
Kõlar on varustatud pika eluaega 7.4V/7.2Ah liitiumioonakuga.

Kui aku laetuse tase on liiga madal, kontrollige aku taseme LED indikaatorit (32), seadet tuleb 
laadida. Lülitage seade välja, seejärel kasutage seadme laadimiseks kaasasolevat toitekaablit 
(laadimisaeg: 7 tundi).

Märkus. Kõlarit saate kasutada otse karbist välja võttes, kuid aku optimaalse tööea tagamiseks 
on soovitatav enne esmakordset kasutamist laadida seadet 7 tundi.

1. Volume control of channel 1.
2. Treble adjustment of channel 1.
3. Bass adjustment of channel 1.
4. Reverb adjustment of channel 1.
5. Delay adjustment of channel 1.
6. MIC/LINE input for channel 1: Use combination XLR or 1/4” Jack connector for balanced 
or unbalanced input.
7. MIC/LINE switch for channel 1: Used to select microphone input or instrument input.
8. Volume control of channel 2.
9. Treble adjustment of channel 2.
10. Middle adjustment of channel 2.
11. Bass adjustment of channel 2.
12. Effect selection of channel 2.
13. Effect volume adjustment of channel 2.
14. MIC/LINE input for channel 2: Use combination XLR or 1/4” Jack connector for 
balanced or unbalanced input.
15. MIC/LINE switch for channel 2: Used to select microphone input or instrument input.
16. Volume control of accompaniment channel.
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17. Saatekanali kõrgete helide reguleerimine.
18. Saatekanali keskmiste helide reguleerimine.
19. Saatekanali bassi taseme reguleerimine.
20. Saatekanali vasakpoolse kanali sisend: kasutage balansseeritud või balansseerimata sisendi

jaoks 6.35mm (1/4") pistikut.
21. Saatekanali parempoolse kanali sisend: kasutage balansseeritud või balansseerimata sisendi

jaoks 6.35mm (1/4") pistikut.
22. Bluetooth / AUX / USB sisendi helitugevuse reguleerimine.
23. Mode: kasutatakse Bluetoothi / AUX-sisendi / USB sisendi vahel lülitamiseks.
24. PAIR /         nupp：
(1). Selle nupu vajutamisel alustatakse Bluetoothi sidumist. Kui Bluetooth on jub ühendatud, 
katkestab nupp Bluetooth ühenduse. Seejärel saate seadme, mida soovite siduda, asendada. 
Bluetoothi ühendatakse automaatselt seadmega alates teisest korrast.
Märkus. Kui lülitate kõlari sisse, on MODE (režiim) vaikimisi Bluetooth.
(2). Järgmisele loole lülitumiseks vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit all.
25. /       nupp:
(1). Taasesituse alustamiseks või peatamiseks vajutage ja vabastage see nupp.
(2). Eelmisele loole lülitumiseks vajutage ja hoidke seda nuppu 2-3 sekundit all.
26. Aux sisend.
27. USB pesa.
28. Peamine helitugevuse reguleerimine.
29. Hajutamise nupp: kasutatakse hääle nõrgendamiseks stereo MP3 ja saatesisendi korral.
30. MIC prioriteet: kasutatakse MIC prioriteedi saavutamiseks kanalis 1 MIC sisendi kasutamisel.
31. MIC AFS: kasutatakse mikrofoni akustilise tagasiside vältimiseks kanalis 1 MIC sisendi kasutamisel.
32. Olekunäidik: saate kontrollida Aux / Bluetooth / USB sisendi olekut ja aku taset.
33. Toitelüliti.
34. Salvestusväljund: kasutage  balansseeritud või balansseerimata sisendi jaoks 3.5mm (1/8") pistikut.

35. Kõrvaklapi väljund: kasutage 6.35mm (1/4") pistikut kõrvaklappide ühendamiseks.
36. Liini sisend: kasutage balansseeritud või balansseerimata sisendi jaoks 6.35mm (1/4") pistikut.
37. Liini väljund: kasutage balansseeritud või balansseerimata väljundi jaoks 6.35mm (1/4") pistikut.
38. Toite sisend.
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1. Kanali 1 helitugevuse reguleerimine.
2. Kanali 1 kõrgete helide reguleerimine.
3. Kanali 1 bassi reguleerimine.
4. Kanali 1 kaja reguleerimine.
5. Kanali 1 viivituse reguleerimine.
6. Kanali 1 MIC/LINE sisend: XLR or 6.3mm (1/4”) pesa
7. Kanali 1 MIC/LINE lüliti: kasutatakse mikrofoni või instrumendi sisendi valimiseks.
8. Kanali 2 helitugevuse reguleerimine.
9. Kanali 2 kõrgete helide reguleerimine.
10. Kanali 2 keskmiste helide reguleerimine.
11. Kanali 2 bassi reguleerimine.
12. Kanali 2 efekti valik.
13. Kanali 2 efekti helitaseme reguleerimine
14. Kanali 2 MIC/LINE sisend: XLR or 6.3mm (1/4”) pesa

15. Kanali 2 MIC/LINE lüliti: kasutatakse mikrofoni või instrumendi sisendi valimiseks.
16. Saatekanali helitugevuse reguleerimine.

ECHO

ECHO+

PHASER
ORIGINALREVERB

TREMOLO2

FLANGER1

REVERB+
CHORUS1

CHORUS2
TREMOLO1

ECHO

REVERB

M6

17. Treble adjustment of accompaniment channel.
18. Middle adjustment of accompaniment channel.
19. Bass adjustment of accompaniment channel.
20. Left channel input of accompaniment channel: Use 1/4” Jack connector for balanced or unbal-
anced input.
21. Right channel input of accompaniment channel: Use 1/4” Jack connector for balanced or 
unbalanced input.
22. Volume control of Bluetooth / AUX / USB input.
23. Mode: Used to switch Bluetooth / AUX input / USB input.
24. PAIR / button：
(1). Start to Bluetooth pairing if press this button. In the connection state, pressing this button will 
cancel the Bluetooth connection, and then you can replace the device you want to pair. Bluetooth 
can be found and connected automatically from second time.
Note: When turn on the speaker, the MODE defaults to Bluetooth status. 
(2). Press and hold the button for 2-3 seconds to switch to next track.
25. /       button: 
(1). Press and release this button to play or pause.
(2). Press and hold this button for 2-3 seconds to switch to previous track.
26. Aux Input.
27. USB port.
28. Master volume control.
29. Dissipation button: Used to weaken voice when stereo MP3 and accompaniment input.
30. Mic priority: Used to achieve the MIC priority when using microphone input in channel 1.
31. MIC AFS: Used to prevent the microphone howling when using microphone input in channel 1.
32. Status indicator: You can check the battery level and input status of Aux / Bluetooth / USB.
33. Power switch.
34. Recording output: Use 1/8” Jack connector for balanced or unbalanced output.
35. Monitor output: Use 1/4” Jack connector for connecting headphones.
36. Line in: Use 1/4” Jack connector for balanced or unbalanced input.
37. Line output: Use 1/4” Jack connector for balanced or unbalanced output.
38. Power Input.

• Lugege neid juhiseid – enne toote kasutamist tuleb läbi lugeda kõik ohutus- ja kasutusjuhised.
• Hoidke need juhised alles – ohutus- ja kasutusjuhised tuleks edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.
• Järgige kõiki juhiseid – kõiki ohutus- ja kasutusjuhiseid tuleb järgida.

HOIATUS!
• HOIATUS – ärge jätke patareisid või akusid pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
• HOIATUS – tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte. Seade ei tohi kokku puutuda vee-

pritsmetega ning seadmele ei tohi paigaldada vedelikuga täidetud esemeid nagu näiteks vaase, joogitopse vms.

• HOIATUS – mitte katta.

• HOIATUS – kasutage ainult tootja poolt määratud tarvikuid/lisasid (nt toiteadapter, aku jne).

• HOIATUS – toitelüliti ja toittekaabel peaks jääma kergesti ligipääsetavaks.
• HOIATUS – see aktiivne kõlar võib tekitada kõrge helirõhutaseme.

• HOIATUS – ärge kuulake aktiivset valjuhääldit liiga lähedalt.

• HOIATUS – ärge kuulake pikka aega kõrge helitaseme juures.
• HOIATUS – ärge proovige kõlari korpust eemaldada, sellel pole hooldatavaid varuosi.
• HOIATUS – ärge ühendage selle kõlariga kitarri.
• HOIATUS – vigastusohu tõttu ärge sisestage kehaosi ega esemeid kõlari pistikupesadesse.

• OHT – hoiduge mahakukkumise eest.
• OHT– hoiduge teravatest nurkadest.

VEEKINDLUS JA NIISKUS
• Aktiivne kõlar peab asuma kuivas keskkonnas.
• Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. Ärge jätke seda vihma või tilkuva vee kätte.
• Ärge pritsige sellele vett.

PAIGALDAMINE
• Ärge paigaldage soojusallikate, nagu radiaatorid, ahjud või muud soojust tootvate seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedusse.
• Kõlarile ei tohi asetada lahtise leegi allikaid, nagu süüdatud küünlad.
• Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.

ÜHENDUS
• Ühendage aktiivne kõlar vastavalt juhendis toodud juhistele.
• Ühendage aktiivne kõlar ainult õige toitepingega, nagu on näidatud seadmel.
• Kaitske toitejuhet selle peal kõndimise või muljumise eest. Eriti oluline jälgida pistikute, pistikupesade ja nende seadmest väljumise kohas.

• Kasutage ainult lubatud tüüpi toitekaableid, mis on toodud välja kasutusjuhendis või on märgitud seadmele. Ärge asendage selle aktiivkõlariga
kaasas olevat toitekaablit ühegi teise kaabliga – kasutage ainult tootja poolt tarnitud toitekaablit.

• Ärge kahjustage polariseeritud või maandatud pistikut. Polariseeritud pistikul on kaks laba, millest üks on laiem kui teine. Maanduspistikul
on kaks laba ja kolmas maandushark. Lai tera või kolmas haru on teie ohutuse tagamiseks kaasas. Kui kaasas olev pistik ei sobi teie
pistikupessa, konsulteerige vananenud pistikupesa väljavahetamiseks elektrikuga. 

• Ühendage seade vooluvõrgust lahti äikesetormide ajal või siis, kui seda pikka aega ei kasutata.

• Ärge paigaldage asukohta, mis takistab juurdepääsu pistikule ja toitekaalile. Toitepistiku lahtiühendamine on ainus viis toote toite täielikuks
eemaldamiseks elektrivõrgust ja pistik peab olema kogu aeg kergesti ligipääsetav.

PUHASTAMINE
• Puhastage ainult kuiva lapiga.

HOOLDUS
• Kõiki hooldustööd peab teostama kvalifitseeritud teeninduspersonal. Teenindus on vajalik, kui seade on saanud mis tahes kahjustusi.

Näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, seade on kukkunud, saanud niiskuskahjustusi või ei tööta korrektselt.

• Sisemine aku on kasutaja poolt vahetatav vastavalt käesolevas juhendis toodud juhistele. Kasutage ainult BLG Industries soovitatud akusid, 
mis on mõeldud M6 aktiivkõlari jaoks.

• ETTEVAATUST. Need hooldusjuhised on mõeldud kasutamiseks ainult kvalifitseeritud teeninduspersonalile. Elektrilöögiohu
vähendamiseks ärge tehke hooldustöid, välja arvatud juhul, kui olete selleks kvalifitseeritud.
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Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele:
2014/53/EU (RED)  ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed).
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