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1. Fungsi Umum 

Aktifkan Tekan agak lama "Jeda / Play" sampai lampu LED berwarna 
biru dan merah berkedip secara bergantian. 

Pairing Setelah speaker aktif, it akan masuk ke dalam status 
otomatis; bilamana speaker telah terhubung ke perangkat 
sebelumnya, Bila tidak, itu akan masuk ke modus pairing. 

Mematikan Bila perangkat aktif, tekan lama "Jeda / Play" sampai 
Lampu LED merah berkedip sekali, dan pembicara akan 
terputus. 

Mati sendiri Ketika dalam modus Pairing, produk ini akan mati secara 
otomatis jika tidak tersambung ke perangkat selama 5 
menit. 

Pengisian Hubungkan charger ke port perangkat. (Lampu LED akan 
aktif). 

Menerima 
panggilan 
telpon 

Tekan sedikit tombol "Jeda / Play" menerima panggilan 
masuk. 

Mengakiri 
pembicaraan 

Tekan sedikit tombol "Jeda / Play" mengakhiri 
pembicaraan. 

Panggilan 
kedua 

Jika panggilan kedua di masuk, tekan sedikit tombol "Jeda 
/ Play" untuk menjawabnya, tekan lama tombol "Jeda / 
Play" untuk menolaknya; kemudian tekan lama tombol 
"Jeda / Play" untuk beralih di antara dua panggilan; tekan 
pendek tombol "Jeda / Play" untuk mengakhiri panggilan 
saat ini 

Menolak 

panggilan 

Tekan lama tombol "Jeda / Play" untuk menolak panggilan 

masuk.. 

Meningkatkan 

Volume suara 

Tekan sedikit tombol “ ” untuk meningkatkan volume 

suara 

Menurunkan 

Volume Suara 

Tekan sedikit tombol “ ”untuk menurunkan volume 

suara. 
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Berikutnya Tekan sedikit tombol “ ” untuk memainkan musik 

selanjutnya 

Sebelumnya Tekan sedikit tombol “ ” untuk memainkan musik 

sebelumnya. 

Play/Jeda Tekan sedikit tombol "Jeda / Play" untuk memutar / jeda 

musik saat perangkat ini terhubung. 

Factory reset Tekan kedua tombol ini agak lama “ ” +” ” dalam 

modus PAIRING untuk me-reset dan menghapus daftar 

perangkat pasangan.. 

2. Pairing ke perangkat ponsel atau hiburan lainnya: 
• Nyalakan telepon Anda dan pastikan fungsi Bluetooth telah aktif. 
• Nyalakan speaker Bluetooth dan masuk ke modus PAIRING. 
• Cari perangkat Bluetooth di ponsel Anda dengan mengikuti petunjuk 

telepon. Lihat buku manual penggunaan ponsel Anda untuk informasi lebih 
lanjut.  

• Setelah beberapa detik, telepon akan mendaftar perangkat sebagai 
"menemukan perangkat”. 

• Pilih dan ikuti instruksi telepon Anda untuk memilih pasangan ini. 
• Telepon Anda akan mengkonfirmasi pasangan, kemudian tekan Yes / Ok. 
• Akhirnya, pilih "terhubung dengan perangkat" dari ponsel Anda.  

3. Saluran Line in 
SP-920BT / SP-925BT menggunakan jack Line-in audio 3.5mm untuk 

pengisian saat baterai menipis. Anda hanya perlu menghubungkan ke 

notebook / PC untuk mengisi ulang. Fungsi Bluetooth akan berada dalam 

mode stand-by ketika jack line-in terhubung ke port USB dan kembali ke 

fungsi Bluetooth saat charging ini dicabut. 


