
 

 

 

 

 

 

 

Paketissa mukana 

A) Bluetooth-kaiutin 

B) USB-latausjohto 

C) 3,5 mm AUX-kaapeli 

C) Ohjekirja 

 

 

 

 

 

Perustoiminnot  

SXL4050     Langaton kaiutin 

 

OHJEKIRJA Sinox Europe A/S 

Troensevej 11. DK-9220 Aalborg 

 

 

 

Pitkä painallus 2-3s: Virta päälle/pois 

Lyhyt painallus kerran Soita/Tauko;  

Lyhyt painallus kahdesti Tilan vaihtaminen 

  Vakiona Bluetooth-tila, kun laitetaan päälle (BT-AUX) 

Lyhyt painallus kerran Lisää ääntä 

 

Lyhyt painallus kerran Vähemmän ääntä 

 

 



Käyttöohjeet 

1. Virta päälle/pois (on/off) 

Paina pitkään         -näppäintä (2-3 sekuntia) ja sama 2-3 sekuntia sulkeaksesi kaiuttimen.  

2. Bluetooth-yhteys 

Kaiutin menee paritustilaan, kun se kytketään päälle. Sininen valo vilkkuu. Valitse ”SXL4050” laitteesi 

Bluetooth-listasta (lisää uusi laite). Kuulet äänen, kun paritus on onnistunut ja sininen valo pysyy nyt päällä 

koko ajan. Voit alkaa kuuntelemaan musiikkia. Paina lyhyesti        -näppäintä kolmesti, Bluetoothin 

katkaisemiseksi. 

 

3. Äänenvoimakkuuden säätö 

* Äänenvoimakkuus / edellinen tai seuraava kappale 

Paina lyhyesti + nostaaksesi äänenvoimakkuutta; paina pitkään (2 s) soittaaksesi seuraavan kappaleen; kun 

äänenvoimakkuus on maksimissa, kuulet piippausäänen. 

Paina lyhyesti – laskeaksesi äänenvoimakkuutta; paina pitkään (2 s) soittaaksesi edellisen kappaleen 

* Toiminnot kun musiikki soi 

Bluetooth-tilassa paina lyhyesti        -näppäintä keskeyttääksesi musiikin ja paina uudestaan aloittaaksesi 

sen uudestaan; AUX-tilassa sama nappi mykistää/poistaa mykistyksen. 

4. Handsfree puhelu 

Kun sinulla on puhelu, kaiutin siirtyy automaattisesti handsfree-tilaan Bluetoothissa. Kun saat puhelun, 

paina lyhyesti virtanappia vastataksesi puheluun. Paina toisen kerran ja puhelu katkeaa. Paina lyhyesti 

kahdesti ja hylkäät puhelun.

 



5. TWS-yhteys 

1. Käynnistä kaksi ”SXL4050” kaiutinta. Ne menevät Bluetooth-tilaan. 

2. Paina lyhyesti molemmista kaiuttimista  + -   -näppäimiä, kaiuttimet yhdistyvät automaattisesti. 

Pääkaiuttimen (master) sininen valo vilkkuu ja alakaiuttimen (sub-master) valo palaa jatkuvasti. 

3. Yhdistä kohdan ’2. Bluetooth-yhteys’ edelliseltä sivulta ohjeiden mukaan puhelimeen. Nyt voit nauttia 

stereo-äänestä. 

 

Huomio: 

1. TWS-toiminto vaatii kaksi SXL4050 kaiutinta ja molempien tulee olla Bluetooth-tilassa 

2. Älä kytke niitä muiden laitteiden kanssa, jos haluat tehdä TWS-yhteyden. 

 

6. AUX sisääntulo 

Liitä 3,5mm audiokaapeli kaiuttimen AUX-porttiin. Kaiutin menee automaattisesti AUX-tilaan. Kytke toinen 

pää esimerkiksi tietokoneeseen ja voit alkaa kuuntelemaan musiikkia. 

 

 

 



7. Tilan vaihto 

Jos haluat vaihtaa tilaa musiikin soidessa, paina virtanappia kahdesta nopeasti vaihtaaksesi. BT-AUX vaihtaa 

järjestyksessä, mutta AUX toimii silloin kun AUX-kaapeli on kytkettynä. 

 

8. Lataaminen 

Tärkeä huomio: 

• Älä käytä huonoa, vaurioitunutta tai sertifioimatonta USB-virtalähdettä lataamiseen. 

• Käytä 5V/1,5A tai yli 1,5A laturia. 

1. Lataa kaiutin, kun kuulet akku vähissä (low battery) äänen kaiuttimesta. 

2. Punainen valo palaa, kun kaiutin lataa ja valo sammuu, kun se on latautunut täyteen. 

 

9. Virransäästö 

Seuraavassa tilanteessa kaiutin menee virransäästötilaan säästääkseen akkua: 

Bluetooth-tilassa, jos yhteyttä ei ole mihinkään laitteeseen 10 minuutin aikana; Paina pitkään (2-3 sekuntia) 

virtanappia, jotta virta palautuu.  

 

Toiminnallisuus 

 



Virta päällä Sininen valo on päällä, kun kaiutin on päällä. Bluetooth tila aktivoituu automaattisesti, silloin 

valo vilkkuu nopeasti. Kun yhteys on muodostettu valo palaa jatkuvasti. 

Kun 3,5 mm AUX-kaapeli on kytketty, kuuluu äänimerkki ja sininen valo vilkkuu hitaasti, kun 

musiikki soi. 

Bluetooth tila Bluetooth-valo vilkkuu, jos Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella tai yhteys on katkaistu 

(Bluetooth-etsintä) 

TWS Kuuluu äänimerkki, kun TWS-tila otetaan käyttöön. Sininen valo vilkkuu master-kauittimessa 

ja alakaiuttimessa se palaa jatkuvasti. 

Lataustilanne Punainen valo palaa, kun kaiutin latautuu. Kun se on täynnä, valo sammuu. 

Virta vähissä Kun akku on vähissä, kuuluu äänimerkki 

Virta loppuu Kun virta loppuu, kaiutin menee pois päältä automaattisesti 

 

Tekniset tiedot: 

Tuoteperheen nimi Sinox Lifestyle 

Mallinumero  SXL4050 

Bluetooth  v5.0 

Akun kapasiteetti 2000 mAh 

Akku kestää soittoa jopa 10-12 tuntia (äänenvoimakkuus 50 %) 

Akun lataaminen täyteen 2-3 tuntia 

Kaiutin  8W x 2 

Latausvirta  5V 1A 

Mitat  180 x 75 x 75 (k x l x s) mm 

Paino  573 grammaa (-/+ 50) 

 

Usein kysytyt kysymykset (UKK/FAQ) 

Minkälaista laturia minun tulisi käyttää kaiuttimen kanssa? 

Kaikki laturit, joihin saat liitettyä mukana tulevan USB-C kaapelin toimivat, suosittelemme että ulostulo 

teho laturissa on 5V/2A tai yli 2A. 

Mitä jos musiikkia soitettaessa esiintyy häiriöitä tai katkeilemista? 

Kaiutin voi olla normaalissa ympäristössä, jossa ei ole esteitä, 10 metrin päässä. Jos välimatka on pidempi 

tai välissä on esteitä, se voi aiheuttaa häiriöitä tai katkeilemista. 

Miksi kaiutin menee automaattisesti pois päältä, jos ei ole Bluetooth-yhteyttä? 

Jos yhteyttä ei ole 10 minuuttiin, tämä tapahtuu, jotta virtaa säästyy. 

Miksi kaiutin ei ota yhteyttä laitteeseen, johon se on jo kerran kytketty? 

Poista kaiutin Bluetooth-yhteyksistä ja lisää se uudelleen. 

Mikä on kaiuttimen toimintajärjestys? 

Bluetooth on vakiona, mutta jos AUX-kaapeli kytketään, vaihtuu tila AUX-tilaksi. 

Kaiutin ei mene päälle normaalitilanteessa? 

Laita kaiutin lataukseen ja kokeile uudestaan. Vaihtoehtoisesti pidä virtanappia pohjassa 10 - 30 sekuntia 

resetoidaksesi kaiuttimen. 



 

Huomiot: 

1. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ja se jatkoa varten 

2. Ennen ensimmäistä käyttöä, lataa kaiutin täyteen 

3. Käytä vain turvallisia latureita, jotka on testattu Suomen/EU standardien mukaisiksi 

4. Jos et käytä kaiutinta pitkään aikaan, lataa se ainakin kerran kuukaudessa, jotta suorituskyky säilyy 

5. Älä käytä tuotetta kylmässä tai kuumassa (eli alle 5 °C tai yli 35 °C). Tuote saattaa automaattisesti 

sulkeutua vaurioitumisen estämiseksi, jos sitä käytetään tämän lämpötila-alueen ulkopuolella. 

6. Jos kaiutinta ladataan kuumassa tai akku on kuuma, kaiutin saattaa automaattisesti lakata lataamasta, 

suojatakseen akkua. Tällöin punainen valo vilkkuu nopeasti. 

7. Säilytyslämpötila -5 °C ~ +35 °C, suhteellinen kosteus <70 % (suositus 25°C +/- 5°C) 

 

Tärkeät turvallisuustiedot: 

1. Älä pura laitetta osiin äläkä yritä korjata sitä. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia, ja tässä 

tapauksessa laitteen takuu raukeaa ja voi aiheutua vaaraa sinulle tai laitteelle. 

2. Älä käytä laitetta äärimmäisen kylmissä, kuumissa, kosteissa, kuivissa tai pölyisissä paikoissa. 

3. Älä käytä lämmönlähteen lähellä tai suorassa auringonvalossa, pölyssä tai tärinässä. 

4. Vähentääksesi tulipalon vaaraa, älä kääri laitetta mihinkään (sanomalehti, pöytäliinä, verhot tms) kun 

käytät sitä. 

5. Jos tuotteella on vesitiiveysluokitus, älä ylitä luokituksessa olevia varoaikoja 

6. Jos tuote vaurioituu, esimerkiksi virtajohto, nestettä joutuu sen sisään tai se putoaa, lopeta sen käyttö ja 

korjaa se. 

7. Kun kaiutin on ladattu täyteen, älä kytke sitä laturiin uudestaan pitkäksi ajaksi 

8. Lämpötila ei saa ylittää 40°C 

 

*) Tämä kaiutin tukee älypuhelimia/tabletteja/pc-tietokoneita. Tämä ohjekirja on tehty älypuhelinkäytön 

näkökulmasta. 

 


