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3 Kasutusjuhe
nd  

HOIATUS: Selle toote õigeks kasutamiseks lugege esmalt järgmisi juhiseid. Me ei 

vastuta toote talitlushäirete eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest ja 

ebasobivatest tingimustest. 

 
PEAMISED OMADUSED 

 

kasutatav kõlar 

"     Audio striimimine Bluetoothi kaudu 

valgus 

funktsioon 

kaasas 

 
TEHNILISED NÄITAJAD 

 

 
Bluetooth-side 

 

kuni meet10riteni 
kaugus 

 

 
Kõnelejad 

Tweeter: x21 . 4tolli 

Subwoofer: tolli4 

Kõlarite väljund: x22 . 5W,4 Ω 

Subwooferi väljund: 19W,4Ω 

 

 
 
 

Ühendused 

1 x USB2.0 

1 x micro SD-pesa (kuni 32GB; kaart 

ei kuulu komplekti) 

1 x AUX-in3 .5 mm 

1 x MIC6 .34 mm 

1 x micro USB (laadimiseks) 

Toetatud audioformaadid MP/WAV/WMA3 

"   Bluetoothiga välitingimustes 

"  RGB 

"  Karaoke 

"       FM-raadio 

"      Juhtmega mikrofon kaasas 

"   USB-kaabel koos toiteadapteriga 

"      Sisseehitatud3600 mAh liitium aku 

"   Alumiiniumist  käepide lihtsaks transportimiseks 
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Sisseehitatud liitium aku 

3600mAh 

Maksimaalne tööaeg kuni tundi2 (maksimaalse mahuga) 
 

 

Toitepinge 

DC5 V >1 A 

(USB-mikro-USB-kaabli kaudu koos 

toiteadapteriga) 

Mõõtmed                                    390 x 180 x 211 mm 

  Toitepinge DC5 V >1 A (USB-mikro-USB-kaabli kaudu koos toiteadapteriga) 

Mõõtmed

Toiteallikas 

390 x 180 x 211 mm



 

 
 

 
 

 
 

NUPUD JA FUNKTSIOONID 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 

EQ    

micro SD 
BASS 

 
 
 
 
 
 

 
8 9 10 11 12 13  14 

 
 

1.     Eelmine laul / kiire tagasikerimine 

2.   Mängi/pause 

3.  Järgmine laul / kiire edasi mängimine 

4.  USB-port 

5.  LED-ekraan 

6.  DC5 V sisend 

7.   On/Volüümi reguleerimine/väljalülitamine 

8.  MODE (lülitab Bluetooth, USB, micro SD, FM ja AUX-in vahel) 

9.   RGB valgus/EQ 

10. Mikrofoni sisend 

11.   Micro SD pesa 

12. 3. 5mm AUX-in pesa 

13. Reguleerige Bass + ja - 

 
BLUETOOTH 

 
kaks kinnitavat helisignaali ja ekraanil vilgub sümbol bt. Külgkõlarite 

valgustus lülitub automaatselt sisse alternatiivsete värvidega. Vajutage 

14. Funktsioon ECHO mikrofon + ja - 

" Seadme s i s s e lü l i t amiseks    keerake nuppu päripäeva. Kohe kostub 

nuppu, et valida eelistatud värv või lülitada kõlarite LED-valgus välja. 
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"     Aktiveerige mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon. Otsige läheduses asuvaid 

seadmeid 
Bluetooth-seadmed, tuvastage oma kõlar ja ühendage sellega. 

" Pärast kahe seadme edukat ühendamist annab kõlar 3 helisignaali. 

laulu. 

"     Helitugevuse reguleerimiseks keerake helitugevuse nuppu või reguleerige 

helitugevust telefonis.  

 

 

KAARDILT  
" Pärast kõlari sisselülitamist sisestage spetsiaalsesse pessa micro SD-kaart 

või USB-pulk (mis sisaldab helifaile MP/WAV/WMA3) . 

"     Kõlar mängib automaatselt muusikat. 

helitugevuse nuppu. 

 

Märkus: Kui olete Bluetooth-režiimis ja sisestate mikro SD-kaardi või USB-pulga, 

lülitub kõlar automaatselt vastavatele taasesitusallikatele. Kui soovite uuesti 

Bluetoothile lülituda, vajutage MODE (M). 

 

FM-RAADIO 

 
(maksimaalselt1 1 mälu). 

" Pakendiga kaasasolev helikaabel täidab antenni rolli. Sisestage kaabel 

AUX-porti, et parandada FM-kanalite vastuvõttu. 

 

"     Vajutage nuppe            si          kõlaril, et valida soovitud lugu. 

"     Vajutage kõlaril         olevat nuppu, et mängida või peatada jooksvat lugu. 

"   Helitugevuse reguleerimiseks keerake 

MÄNGIDA MUUSIKAT USB-KETTALT VÕI MICRO SD-

" Vajutage nuppe          ja         kõlaril või telefonil, et valida soovitud lugu. 

" Vajutage nuppu        kõlaril või telefonil, et mängida või peatada jooksvat 

" Pärast kõlari sisselülitamist vajutage nuppu MODE (M), kuni jõuate FM-

raadiojaamu 

režiimi. Ekraanil kuvatakse sagedus. Kasutage nuppe         ja , et        otsida 

soovitud sagedus.  Vajutage  nuppu     et  automaatselt  otsida  ja  salvestada 

Kasutage nuppe           ja             salvestatud raadiojaamade sirvimiseks. 



" Ühendage kaasasolev helikaabel kõlari AUX-porti, et kuulata muusikat 

teistest ühilduvatest seadmetest (telefon, MP3 / MP4). 

"     Pärast helikaabli sisestamist lülitub kõlar automaatselt AUX-ühendusse režiim.
"     AUX-režiimis on kõik funktsioonid juhitavad ainult välise seadme kaudu.

VÄLINE MIKROFON

"  Ühendage kaasasolev mikrofonipesa kõlari 6.34 mm porti. 
"  Kasutage  nuppu  MIC  ECHO  (+/-),  et  seadistada  mikrofoni  kajaefekt soovitud

 tasemele.   

EQ 

" Vajutage pikalt EQ-nuppu, et vahetada SITE- ja BASS-režiimi vahel. AUX- süsteemis  
režiimis ei ole EQ-funktsioon saadaval.

Energiavarustus

"  Kõlari  toitmiseks  kasutage  USB-kaablit  ja  5V-V230  adapterit,  mis  on
pakendis kaasas.
"  Aku laadimise ajal põleb punane LED DC5 V-porti all. Kui aku on täielikult

maksimaalne  kasutusaeg  aku  100%-lise  laadimisega  on  umbes  tundi2
laetud,  lülitub  LED  välja.  Maksimaalne  laadimisaeg  on  tundi6.  Kõlari 

(maksimaalse helitugevusega).

Märkus:  Kui  kuulate  seadme  laadimise  ajal  muusikat,  siis  seadke  helitugevus 
keskmisele,  sest mõne tugeva bassiga  muusika puhul ei pruugi  laadija maksimaalse 
helitugevuse juures vajalikku suurt voolu anda.     



 

ET: 

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon 

SC ONLINESHOP SRL deklareerib, et kaasaskantav kõlar mudel PNI BoomBox BT 240vastab direktiividele 

EMC2014 //EL30, RED201453 //UE, ROHS 2011//EL65, LVD2014 //EL35. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst 

on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: https://www. mypni. eu/products//download/certifications.6987 

http://www.mypni.eu/products/6987/download/certifications

