
KASUTUSJUHEND 
MB200R kaasaskantav multifunktsionaalne kõlar 

 

 

Tutvustus: 
Täname teid meie toote ostu eest. Seadmes MB200R on kaks 1” kõrgsagedus elementi, kaks 3” kesksagedus 

elementi ning üks 6” bassi element, mis esitavad ühtlase ja sujuva stuudiokvaliteediga heli. Seade pakub täpset 

taasesitust ning sujuvat keskmiste ja kõrgete 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. Stereoheli väljund 

5. Bluetooth 

6. NFC 

7. USB seadmete laadimine (5V 1A) 

8. Sisseehitatud taaslaetav aku (7.4V/6.6A) 

9. Värviline LED valgustus 
 

 
 
 

 

Ohutusnõuded: 
1. Tutvuge enne kasutamist kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 

2. Ärge avage seadet, selles ei ole vahetatavaid osasid. Elektrilöögi oht! Pöörduge vajadusel kvalifitseeritud 

spetsialisti poole. 

3. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusallikatest. 

4. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid. 

5. Kasutage seadme transportimisel selle vigastuste vältimiseks originaalpakendit. 

6. KAITSKE SEADET NIISKUSE, VEDELIKE JA VIHMA EEST. 

7. ÄRGE KASUTAGE PUHASTUSAINEID VÕI MÄÄRDEAINEID ÜHELGI ÜHENDUSLIIDESEL EGA NUPPUDE PANEELIL. 

8. Lülitage seade enne AUX liini ühendamist VÄLJA ning kontrollige, et HELI seaded oleksid madalal tasemel. 

9. Aku kasutamine: 

a. Laadige aku selle tühjenemisel.  

b. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, laadige selle aku vähemalt kord kolme kuu jooksul. 

c. Pikemaajaline ilma laadimata hoiustamine võib aku rikkuda. 
 

 

Ohutusnõuete eiramine muudab kehtetuks seadme garantii!



Funktsioonid: 
1. Loo esitus/paus 

2. Eelmise loo valik 

3. Järgmise loo valik 

4. Bluetooth ühenduse loomine ja indikaator 

5. LED valgustuse valik 

6. Helitugevuse vähendamine 

7. Helitugevuse suurendamine 

8. Toitenupp 

Märkus: vajutage toitenuppu seadme sisse ja 

välja lülitamiseks. Seadme töö häirete puhul 

(ükski nupp ei tööta) vajutage ja hoidke 

voolunuppu all kuni seade teeb taaskäivituse. 

9. IR vastuvõtja (antud mudelil puudub) 

10. NFC 

11. Toiteadapteri sisend (12V 3A) 

12. Aku laetuse taseme kontrollnupp 

13. Aku laetuse taseme  LED indikaator 1-5. 

14. Laadimisväljund: USB väljund sobib ainult väikeste kaasaskantavate USB seadmete laadimiseks (5V 1A). 

15. AUX liini sisend 

16. Toiteadapteri hoidik 
 

 
 

 

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

seadmel oleks madalal tasemel. 
 
 

Ühendamine: 
1. MB200R seadmega saab otse ühendada mikseri, mikrofoni või CD mängija. Ühendamiseks kasutage AUX (15) liini 

sisendit. 

2. Lülitage ühendatud seade sisse, seejärel lülitage kõlar sisse. Bluetooth indikaator (4) süttib ning edastatakse 

heliteavitus. Kohandage seadme helitugevus soovitud tasemele. 

3. Bluetooth ühendus: 

(1). Vajutage Bluetooth nuppu (4), indikaator hakkab seejärel kiirelt vilkuma. 

(2). Ühendage soovitud bluetooth lisaseade MB200R kõlariga. Kui ühenduse loomine on edukas, vilgub 

indikaator (4) aeglaselt. Kui seadmed on lahti ühendatud, vajutage ühenduse taasloomiseks uuesti Bluetooth (4) 

nuppu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehnilised andmed: 

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele:
2014/53/EU RED ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed) 

MB200R 

Kõlari tüüp 3-ribaline aktiivfiltriga konfiguratsioon 

Titaanium element 
2x 1” kõrgsagedus 

2x 3” kesksagedus 

Bassi element 1x 6” 

Sagedusvahemik 50Hz-15kHz 

RMS võimsus kokku 64W (võimendi) 

MAX võimsus kokku 180W (võimendi) 

Elemendi mähise takistus 
Bassi element: 4 oomi 

kesksagedus/kõrgsagedus element: 8 oomi 

Ülemineku sagedus 3.5kHz 

Tundlikkus 

Bassi element: 86dB 

kesksagedus element: 85dB 

kõrgsagedus element: 87dB 

Helipooli suurus 

Bassi element: 1” 

kesksagedus element: 0.75” 

kõrgsagedus element: 0.8” 

Elemendi magnet 

Bassi element: 12 OZ 

kesksagedus element: 4.6 OZ 

kõrgsagedus element: neodüüm 

Toide 
toiteadapter (12V, 3A) 

sisseehitatud taaslaetav aku (7.4V, 6.6Ah) 

Mõõdud 180x180x430mm 

Neto kaal 4.2kg 

Funktsioonid Bluetooth, NFC, USB laadimine (5V 1A) 

AUX liini sisend 3.5mm stereo pesa 


