
Sonitum Bluetooth -kaiuttimen käyttöohje 

 

Varusteet 

 

Toiminnot 

 

Pitkä painallus  (3 sekuntia) käynnistää kaiuttimen. 

Lyhyt painallus  musiikin toisto/tauko tai puheluun vastaaminen.   

Painaminen kaksi kertaa  ottaa TWS-toiminnon käyttöön. 

Painaminen kolme kertaa  vaihtaa Bluetooth- ja TF-korttitilan välillä. 

 



 

Bluetooth-kaiuttimen muodostaminen laitepariksi 

1. Käynnistä kaiutin. Muodosta laitepari paikantamalla kaiuttimen nimi Sonitum (tai 
itse antamasi parinmuodostusnimi).  

Jos kaiuttimesta ja puhelimesta, tablet-tietokoneesta tai muusta Bluetooth-laitteesta 
on jo muodostettu laitepari, kaiutin yhdistetään automaattisesti, kun siihen kytketään 
virta. 

2. Jos yhteys kaiuttimeen katkaistaan yli 10 minuutiksi, siitä katkaistaan virta 
automaattisesti virran säästämiseksi. 

 

 

TWS-yhteys 

1. Käynnistä kaksi kaiutinta, mutta älä muodosta niistä ja puhelimesta laiteparia 
vielä. 

2. Valitse toinen kahdesta kaiuttimesta ja paina  -painiketta kaksi kertaa.  

Kuulet äänimerkin. TWS-laiteparin muodostustila on nyt käytössä. 

3. Kun kaksi kaiutinta on yhdistetty, kuuluu äänimerkki. Huomio: Jos parin 
muodostaminen epäonnistuu, palaa vaiheeseen 2.  

4. Paikanna Sonitum-kaiutin (tai itse antamasi parinmuodostusnimi). Muodosta 
yhteys painamalla painiketta. 

 

 

Ongelmanratkaisu 

1. Jos yrität ottaa TWS-toiminnon käyttöön painamalla virtapainiketta kaksi kertaa 
TF-korttitilassa ja tätä toimintoa ei voi ottaa käyttöön, syynä on se, että  TWS-
toiminto ei ole käytettävissä TF-korttitilassa. 

2. Jos painamalla virtapainiketta kolme kertaa ei voi siirtyä Bluetooth- ja TF-
korttitilaan, virtapainiketta on painettava kolme kertaa nopeammin ja jatkuvasti. 
Kaiutin siirtyy TF-korttitilaan automaattisesti, kun asetat TF-kortin paikalleen. 

3. Jos puhelimesta ja kaiuttimesta ei muodosteta laiteparia automaattisesti, kun 
kaiuttimeen kytketään virta, poista edellinen laiteparia muodostettaessa käytetty nimi 
mobiililaitteesta tai toisesta Bluetooth-laitteesta ja ja etsi nimeä  Sonitum (tai itse 
antamaasi parinmuodostusnimeä), jotta yhteys muodostuu. 

4. Jos puhelinta ei voi etsiä parinmuodostusnimellä, aseta kaiutin Bluetooth-yhteyden 
toimintaetäisyydelle eli 5-10 metrin päähän (tämä etäisyys voi vaihdella älypuhelimen 
mukaan), varmista, ettei laitteiden välissä ole esteitä ja yritä uudelleen. 



5. Jos kaiuttimen avulla ei voi puhua puhelimessa, valitse Bluetooth-laite, kun vastaat 
puhelimeen. 

6. Jos TWS-tila ei toimi, pidä molemmat kaiuttimet 5-7 metrin etäisyydellä ja yritä 
uudelleen. 

7. Jos kaiutin kuumenee hieman kun sitä on käytetty pitkä aika täydellä 
äänenvoimakkuudella, tämä on normaalia 

8. Jos kaiutinta ei voi käynnistää, lataa akku täyteen ja yritä uudelleen. Jos kaiutin on 
ollut pitkään käyttämättä, akku on voinut tyhjentyä itsestään. 

 

Tekniset tiedot 

Bluetooth-versio: Bluetooth V4.2   

Virransyöttö: DC 5 V / 0,5 A 

Teho: 3 W 

Akun kapasiteetti: 3,7 V / 400 mAh 

Koko: P 45 x L 45 x K 45 mm 

Tuotteen paino: 89 g 

Käyttölämpötila: -20–40 ℃ 

 

Varoitukset       

1. Kun kaiutinta käytetään tai sen akkua ladataan, sen lämpeneminen on normaalia. 

2. Älä pura, avaa tai korjaa kaiutinta. Älä maalaa sitä, lisää siihen mitään äläkä tee 
siihen muutoksia ilman valmistajan hyväksyntää. Muutoin kaiutin voi vaurioitua. 

3. Älä altista kaiutinta kuumuudelle tai kylmyydelle. 

4. Älä jätä kaiutinta avotulen, kynttilän, lieden tai tulisijan lähelle. 

5. Älä anna kaiuttimen joutua kosketuksiin terävien esineiden kanssa. Muutoin se voi 
naarmuuntua. 

6. Jos kaiutin täytyy puhdistaa, siitä on katkaistava virta ja se on irrotettava muista 
laitteista ennen puhdistamista. 

7. Älä puhdista kaiutinta alkoholilla, bentseenillä tai muilla kemikaaleilla. 

8. Jos kaiuttimeen tulee toimintahäiriö, korjauta se valtuutetussa huoltokorjaamossa. 
Virheellinen korjaaminen voi vaurioittaa kaiutinta. 

 

 



 

 

 

Takuukortti 

 

Nimi                                              Sukupuoli 

Puhelinro                                            Ikä 

Ostopaikka 

Ostopäivämäärä        
 Tuotekoodi 

Postinumero          
 Myyntinumero 

Postiosoite 

Jälleenmyyjän leima   

    Käyttäjän allekirjoitus 


