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Enne kasutamist: 

Aku laadimine: 
1. Ühenda seade kaasasoleva kaabli abi arvuti 

USB pordiga. . 
2. Laadimise ajal põleb punane LED tuli. 
3. Aku täitumisel punane LED tuli kustub 
 
Seadme sisse ja välja lülitamine 

1. Vajuta nuppu   3 sekundit. Ühekordne 
helisignaal “Di” annab märku ja sinine LED 
hakkab vilkuma  (1 sekund põleb ja 1 sekund 
kustunud). 

2.  Välja lülitamiseks vajuta 3 sekundit nuppu 

..Helisignaal kostab 2 korda, punane LED 
vilgub 2 korda ning kustub.  
 

 
Seadme paaritamine telefoniga 

Telefonil peab Bluetooth olema lubatud. Erinevate 
telefonide puhul on paaritamisel erinevad juhised 
(vt. Telefoni juhendist) 
 
Üldised juhised: 
1. Hoidke seade telefoni lähistel  
2. Vajutage nuppu   8sekundit seadme 



väljalülitatud olekus. Kostab helisignaal ja 
LED lamp hakkab kiirelt siniselt ja punaselt 
vilkuma., Seade on nüüd paaritamise režiimis. 

3. Otsi  Bluetooth Device telefonimenüüst. 
4. Otsingu lõppedes leiad “Bluetooth Speaker” 

mobiilist seadmete nimekirjast. 
5. Vali ühendamiseks “Bluetooth Speaker” ja 

sisesta koodiks “0000”. 
6. Paaritamine seadmega toimub ja seadmel 

vilgub sinine LED.  
Märkused: Kui sidumine ei õnnestu, lülitage 
Bluetooth Speaker ja siis uuesti sidumise kord 
uuesti. Kui sidumine õnnestus , seotud seadmete 
mäletavad üksteist . Kui seostamisteave jäetakse 
alles siis seadmed mäletavad teineteist ja uut 
paaritamist pole tarvis 
 
Muusika mängimine 

Seotud ja ühendatud staatuse puhul , kui teie 
mobiiltelefon toetab A2DP ja AVRC funktsiooni 

1. Vajutage  muusika mängimiseks või 
pausiks.  

2. Vajutage  järgmise loo jaoks  

3. Vajutage   eelmise loo jaoks. 
4. Vajuta Volume + helitaseme tõstmiseks või 

vajuta Volume – helitaseme langetamiseks. 
   



Kõne funktsioon 

Seadme ühendatud ja seotud staatuse puhul saate 
kasutada BS-207-t kõnede tegemiseks ja 
vastamiseks. 

1. Kõnele vastamiseks vajutage   Kõne 

lõpetamiseks vajutage uuesti   

2. Vajutage  kaks korda ooterežiimis et välja 
helistada viimasele telefonis valitud numbrile.  
Märkus:  Muusika mängimise ajal kõnele 

vastamiseks vajuta,  , kõne lõppedes 

vajutades  jätkub muusika mängimine 

automaatselt.. 

 
Line funktioon: 

 1. Ühenda seadme audio sisend otse muusika 
mängijaga microUSB kaabli abil. Seadistamine 
toimub automaatselt. 

 


