
 
 
 

CSBT Seeria võimendatud Bluetooth laekõlar
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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et 

seda vajadusel edaspidi lugeda.
 

Järgige seadet kasutades juhendit, vastasel juhul kaotab seade garantii. Järgige elektrilöögi ja tulekahju ohu vältimiseks 

alati ohutusnõudeid. Seadet võib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist, elektrilöögi oht! 

- Pöörduge enne seadme kasutussevõtmist vajadusel 
spetsialisti poole. Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, 
võib see eritada veidi lõhna. See on normaalne, lõhn kaob
mõne aja pärast. 

- Seadmes on pinge all olevaid osasid- ÄRGE AVAGE seadet!
- Ärge asetage seadmele metallesemeid ega valage sellesse 

vedelikke- elektrilöögi ja seadme rikkumise oht!
- Ärge asetage seadet kuumusallikate ligidusse (nt radiaatorid

jne). Ärge asetage seadet vibreerivale pinnale. Ärge katke 
seadme ventilatsiooniavasid. 

- Seade ei ole sobiv pidevkasutuseks. 
- Kontrollige et voolujuhtmed ei oleks kahjustatud, 

elektrilöögi ja seadme kahjustamise oht! 
- Pistikut vooluvõrgust eemaldades tõmmake alati pistikust, 

mitte kunagi juhtmest. 
- Ärge eemaldage vooluühendust märgade kätega. 
- Kahjustatud pistikut või juhtmeid on lubatud asendada ainult 

kvalifitseeritud spetsialistil. 
- Kui seade on kahjustaud ja selle siseosad nähtaval, ÄRGE 

ühendage seadet vooluvõrku ning ÄRGE lülitage seadet 
sisse. Kontakteeruge kohaliku edasimüüjaga. ÄRGE ühendage 
seadet reostaadi või dimmeriga. 

- Kaitske seadet niiskuse ja vedelike eest- elektrilöögi ja 
tulekahju oht! 

- Seadet võib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist. 
- Ühendage seade maandatud voolupistikuga 

(220-240Vac/50Hz) kaitsmega 10-16A.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, samuti äikese ajal, 

eemaldage seade vooluvõrgust. Järgige põhimõtet: kui seadet 
ei kasutata, eemaldage selle vooluühendus. 

- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib selles 
esineda kondensatsioon. Laske seadmel enne sisse lülitamist 
soojeneda toatemperatuurile. Ärge kasutage seadet kunagi 
niiskes ruumis või väliskeskkonnas. 

- Ettevõtetes õnnetuste vältimiseks järgige alati vastavaid 
juhendeid ja nõudeid. 

- Ärge lülitage seadet pidevalt sisse ja välja, see lühendab 

seadme tööiga. 
- Hoidke seade eemal laste käeulatusest. Ärge jätke 

seadet järelevalveta. 
- Ärge kasutage lülitite puhastamiseks puhastusspreisid. 

- Ärge vajutage nuppe liigse jõuga. 
- Seadmes asuv kõlar võib tekitada magnetvälja. Hoidke

seade vähemalt 60cm kaugusel arvutist ja telerist. 
- Seadmes on sisseehitatud laetav patarei. Kui seadet ei 

kasutata pikema aja jooksul, laadige patarei kord 3 kuu 

jooksul, vastasel juhul võib patarei kahjustuda. 
- Kui patarei on kahjustatud, vahetage see uue, samade 

näitajatega patarei vastu. 
- Kui seade on kukkunud, laske see alati enne järgmist 

sisselülitamist üle kontrollida kvalifitseeritud spetsialisti 
poolt. 

- Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale, need rikuvad 
seadme. Puhastage seade kuiva pehme lapiga. 

- Hoidke seade eemal elektroonikaseadmetest mis 
võivad põhjustada häireid. 

- Kasutage ainult originaaltagavaraosi. 

- Lülitage seade välja enne selle vooluvõrku või   

lisaseadmete külge ühendamist/lahtiühendamist. 

Eemaldage enne seadme liigutamist kõik juhtmed. 

- Kontrollige juhtmete paigaldusel et need ei jääks jalgu ja 

ei saaks kahjustada. Kontrollige enne iga kasutuskorda 
voolujuhtme korrasolekut!

- Sobiv vooluallika pinge on 220-240Vac/50Hz. Kontrollige 

voolupistiku sobivust. Kontrollige reisides alati vooluallika 

sobivust seadmele. 
- Kasutage seadme ohutuks transportimiseks selle 

originaalpakendit. 

Märgib seadmes oleva kõrge pinge olemasolu, elektrilöögi oht! 

 

Märgib olulist informatsiooni, tutvuge juhendiga! 

 

Seadmel on CE sertifikaat. Seadet ei ole lubatud mingil viisil muuta, see tühistab sertifikaadi ja garantii. 

 

MÄRKUS: Seadme normaalse töö tagamiseks kasutage seda siseruumides mille temperatuur on vahemikus 5°C/41°F ning
35°C/95°F.
 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. Tehnilised 

andmed on tüüpandmed, tegelikud andmed võivad veidi varieeruda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest eelnevalt 

teavitamata. 
 

 

 

  

 

Seadet ei ole lubatud iseseisvalt avada, parandada ega muuta, see tühistab seadme garantii. Garantii ei kehti kahjustuste puhul mille on 

põhjustanud seadme ebakorrektne kasutamine või ohutusnõuete rikkumine. Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud 

vigastuste, kahjustuste või kahjude eest. 
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PAIGALDAMINE

 
1. Puurige lakke kõlari mahutamiseks piisav ava. 
2. Ühendage aktiivne kõlar 12VDC pistikusse (vt joonis)
3. Ühendage aktiivne ja passiivne kõlar kõlarijuhtmega (+ / -) (vt joonis)

 

 
 

4. Sisestage kõlar avasse
5. Kruvige kinni kinnituskruvid (tasapinnaga samale tasemele)                                            
6. Paigaldage kate kohale

 
 

BLUETOOTH ÜHENDUS
Ühendage Bluetooth seade kõlariga: 
 

1. Lülitage Bluetooth seadmes sisse
2. Otsige seadet “BT-SPEAKER”
3. Ühendage seadmega “BT-SPEAKER”

 
Seade on nüüd ühendatud. Salasõna sisestamine ei 

ole vajalik. 
 
 

LAHTIÜHENDAMINE JA TAASÜHENDAMINE
 
Kui soovite Bluetooth seadet muuta: 
 

1. Sulgege hetke Bluetooth ühendus
2. Ühendage uus seade ülalnäidatud viisil 

 
Kui liigute Bluetooth levialast eemale või lülitate selle välja, katkeb ühendus kõlariga. Taasühendamiseks lülitage 

soovitud seadmes Bluetooth sisse. 
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TEHNILISED ANDMED

 

 CSBT60 CSBT65 CSBT80

Ref.nr.                                           952.550 952.552 952.554

Võimsus max                                            2x 60W 2x 80W 2x 120W

Võimsus RMS                                          2x 15W 2x 20W 2x 30W

Impedants 8 Oomi

Woofer                                                           5.25” 6.5” 8”

Sagedusvastus                                     100Hz – 20kHz 70Hz – 20kHz 50Hz – 20kHz

Tweeter 0,5” Mylar

SPL @ 1W/1m                                             86dB 90dB 92dB

Paigaldusläbimõõt                                      170mm 200mm 240mm

Mõõdud                                                 Ø204 x 80mm  Ø235 x 85mm Ø276 x 93mm
Kaal                                                               1.6kg 2.1kg 2.9kg

 
Tehnilised andmed on tüüpandmed, tegelikud andmed võivad veidi erineda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest 

eelnevalt teavitamata. 
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Vastavusdeklaratsioon
 

 
Tootja:            TRONIOS BV

Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands

 
Toote number:       952.550; 952.552, 952.554
 
Toote nimetus:            CSBT-Series Amplified Ceiling Speaker
 
Kaubamärk:     POWER DYNAMICS
 
Nõuetelevastavus:            EN 62479:2010
 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 EN 62133:2013
 EN 301489-1 V2.2.0

EN 301489-17 V3.1.1
 EN 300328 V2.1.1
 
Tootja kinnitab et seade vastab ülaltoodud deklaratsioonide nõuetele ning direktiividele  2014/

35/EU ja 2014/30/EU.
 
Almelo,  
03-07-2017 
 
Nimi     : M. Velders
 
Allkiri        :
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