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1. Ü ldfunktsioonid 

Sisse 
lülitamine 

Vajutage pikalt nupule Pause/Play (peata/taaskäivita), kuni 
vilkuma hakkab punane ja sinine märgutuli. 

Ü hendamine Kui kõlar on sees, siseneb see automaatrežiimi; kui kõlar 
on varem seadmega ühendatud, ühendub see 
automaatselt eelmise seadmega ja kui mitte, siseneb see 
sidumise režiimi. 

Välja 
lülitamine 

Kui  seade on sees, vajutage pikalt nupule Pause/Play 
(peata/taaskäivita) ning kõlar lülitub välja. 

Automaatne 
välja lülitamine 

Sidumise režiimis seade lülitab ennast automaatselt välja, 
kui seda 5 minuti jooksul teise seadmega ei ühendata. 

Laadimine  Ü hendage laadija seadme pesasse. (Põleb punane LED) 
Kõnele 
vastamine 

Kõnele vastamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play. 

Kõne 
lõpetamine 

Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt nupule Pause/Play. 

Teine kõne Kui sisse tuleb teine kõne, siis vajutage sellele vastamiseks 
lühidalt nupule Play/Pause. Pikk vajutus nupule 
Play/Pause keeldub kõnest.  Kõne ajal kõnede vahel 
lülitumiseks vajutage nupule Play/Pause pikalt ja 
käimasoleva kõne lõpetamiseks lühidalt.  

Kõnest 
keeldumine 

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage pikalt nupule 
Play/Pause. 

Helitugevus + Lühike vajutus nupule „ ” suurendab helitugevust. 

Helitugevuse 

vähendamine 

Lühike vajutus nupule „ ” vähendab helitugevust. 

Järgmine Lühike vajutus nupule „ ” liigub järgmise loo juurde. 

Eelmine Lühike vajutus nupule „ ” liigub eelmise loo juurde. 
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Play/Pause 

(esita/peata) 

Lühike vajutus nupule Play/Pause võimaldab muusikat 

käivitada või peatada, kui seade on sisse lülitatud. 

Algseadete 

taastamine 

Pikk vajutus sidumise režiimis nuppudele „ ” + „ 
” taaskäivitab seadme ja puhastab seotud seadmete 

loendi. 

2. Telefoni või meediaseadme sidumine 
• Lülitage oma telefon sisse ja veenduge, et Bluetoothi funktsioon on 

aktiveeritud. 

• Lülitage Bluetooth-kõlar sisse ja sisenege sidumise režiimi. 

• Otsige  telefoni juhiseid järgides oma telefoniga Bluetooth-seadmeid. 

Rohkem teavet leiab telefoni kasutusjuhendist.  

• Mõne sekundi pärast on sead telefonis leitav. 

• Valige soovitud seade ja järgige sidumiseks telefoni juhiseid. 

• Telefonis sidumise kinnitamiseks vajutage Jah/OK. 

• Lõpuks valige telefonist „ühenda seadmega”.  

3. Juhtmega sisend 
SP-920BT / SP-925BT kasutab  aku tühjenemisel laadimiseks 3.5 mm  

helipistikut. Ü hendage see laadimiseks lihtsalt oma arvutiga. Kui pistik on 

USB-pesasse ühendatud, on Bluetooth ooterežiimis ning käivitub uuesti, kui 

pistik eemaldada. 


