
 
 
 

 

Lietošanas pamācība 
 
 
 
 



KĻŪDU RISINĀŠANA 

 

KļūdaKļūdaKļūdaKļūda    Iespējamie cēloņiIespējamie cēloņiIespējamie cēloņiIespējamie cēloņi    RisinājumsRisinājumsRisinājumsRisinājums    

Nav Nav Nav Nav 
skaņasskaņasskaņasskaņas    

1. Nav audio ieejas avotu. 
2. Audio līmenis ir pārāk zems. 

1. Pārbaudiet atskaņošanas avotu. 
2. Noregulējiet skaļumu. 

SkanējumSkanējumSkanējumSkanējum
a a a a 

traucējutraucējutraucējutraucēju
mimimimi    

1. Audio līmenis ir pārāk augsts. 
2. Skaļrunis ir bojāts. 

1. Pagrieziet mazāku skaļumu. 
2. Ja skaļrunis ir bojāts, apmeklējiet vietējo 
servisa centru. 

NedarbojNedarbojNedarbojNedarboj
as as as as 

karaokekaraokekaraokekaraoke    

1. Mikrofona ligzdā nav pilnībā ievietots 
pikrofons. 
2. Mikrofona slēdzis nav pozīcijā ON. 
3. Mikrafona skaļums ir iestatīts uz zemu. 
4. Bezvadu mikrofonā nav ievietotas baterijas. 

1. Pievienojiet mikrofonu ieejas ligzdai ierīcē. 
2. Bīdiet mikrofonu pozīcijā ON. 
3. Iestatiet stiprumu mikrofonu ierīcē. 
4. ielieciet vai nomainiet baterijas. 

NeatskaņNeatskaņNeatskaņNeatskaņ
o MP3 o MP3 o MP3 o MP3 
mūzikumūzikumūzikumūziku    

1. Ieraksts / mūzikas formāts nav pareizs. 
2. Nepareiza darbība ir radījusi traucējumus 
procesā. 
3. USB stick vai microSD karte ir bojāta. 

1. Konvertējiet savu mūziku MP3 audio 
formātā. 
2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci. 
3. Nomainiet atmiņas karti atskaņošanai. 

 

FUNKCIJAS 

Izejas jauda ----------------------------------------------------------------------- ≤150W 
Ieejas jūtība----------------------------------------------------------------------- 320mV 
SNR---------------------------------------------------------------------------------- ≥71dB 
Atskaņojamo frekv.josla-------------------------------------------------------- 60Hz-20 kHz 
Uzlāde-------------------------------------------------------------------------- AC100V- AC240V, 
60Hz/50Hz 
*** IEPRIEKŠ MINĒTĀ INFORMĀCIJA IR SPECIFIKĀCIJAS APRAKSTS, KAM IR INFORMATĪVS RAKSTURS. 
*** SAKARĀ AR PASTĀVĪGU PRODUKTU ATTĪSTĪBU,  SPECIFIKĀCIJAS VAR TIKT MAINĪTAS BEZ IEPRIEKŠĒJA 
BRĪDINĀJUMA. 

 VOL: skaļuma kontrole (uz augšu / uz leju); 
 Treble: trīskāršot signāls; 
 BASS: BASS iestatījums. Bass regulēšanai; 
 MIC.VOL: skaļuma kontrole mikrofonam; 
 ECHO: iestatiet atbalss mikrofona / ECHO efekts; 
 MIC: input for - pievienots mikrofons; 
 

IERĪCES RAKSTUROJUMS 

Šī sistēma var būt saderīga ar klēpjdatoriem, mobilajiem tālruņiem, DVD, VCD, kompaktdiskiem, 
LD, televizoriem, MP3, radioaparātiem, elektroniskām klavierēm un citām ierīcēm, kurām ir 
audio izeja. 
Skaņas sistēma ar dziļu spēcīgu basa efektu un spēcīgu trīskāršošanu. 
Izmantojot profesionālu dizainu, augstas kvalitātes ražotāja bateriju, aprīkotu ar audio 
kondensatoriem, veicina lielāku akustisko jaudu, stabilitāti, labāku dinamiku izmantošanu un 
lielāku attiecību starp signālu un troksni. 

 

IERĪCES UZLĀDE  

Lai uzlādētu skaļruni, pievienojiet strāvas adapteri AC100V - AC240V tīklam. Uzlādes laiks ir 
apmēram 6 līdz 10 stundas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet ierīci no lādētāja, lai 
izvairītos no kaitējuma akumulatoram. 
Akumulatora uzlādes indikators: LED displejs ir baterijas statusa indikators: indikātorā ir četri 
horizontāli līmeņi. Katrs līmenis ir 25% no akumulatora jaudas līmeņa. Kad indikators izslēdzies, 



nerāda visus horizontālos līmeņus, izslēdziet ierīci un pievienojiet to strāvas adapterim. Uzlādes 
laikā, akumulatora LED indikators uz displeja mirgo. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, tas 
pārstāj mirgot. 
 
Brīdinājums: Ja akumulators ir zem sprieguma, lūdzu, pilnībā uzlādējiet to 48 stundu laikā. Ja 
skaļruni ilgstoši nelieto, lūdzu, ļaujiet akumulatoram pilnībā uzlādēties, pretējā gadījumā tas var 
izraisīt baterijas bojājumus! 
 
Ierīces izmantošanas laikā nenovietojiet to pie sildierīcēm, kā arī vietās, kurās ir ļoti karsts ( virs 
40’C). Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem. Nepakļaujiet ierīci 
spēcīgiem elektriskā lauka un statiskās elektrības avotiem. Nepieļaujiet ierīces kritienus, triecienus 
pret zemi. Patvaļīgi neatvērt ierīci un neremontēt to. Gadījumā, ja sistēmas kļūdas dēļ ierīce 
nedarbojas, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Pirms tam, izņemiet USB un microSD karti. Ja kļūda 
netiek novērsta, sazinieties ar vietējo importētāju.   
 
 
 

 

TĀLVADĪBAS PULTS 

 

1. Mute/klusums 
2. Ciparu (dziesmu) pogas 
3. LED efektu poga 
4. Atskaņošanas režīma izvēle 
5. USB ports 
6. Nākamā/uz priekšu  
7. EQ skaņas (ekvalaizers) 

8. Samazināt skaļumu 
9. REC atskaņošana 

10. Iepriekšējā 
11. Ierakstīt 
12. Palielināt skaļumu 
13. Atkārtot 

 
Tālvadības pulti Ievietojiet 2xAA baterijas. (Nav iekļautas) 1. 
pults darbojas tieši orientēta uz IA uztvērēja ierīci līdz 6m, sānu 
robežās līdz 30’ leņķī. 2. 
Lietojot tālvadības pulti, pārliecinieties, ka starp ierīci un tālvadības 
pulti nav traucējoši priekšmeti/faktori, kas traucētu signāla 
uztveršanu. 3. 
Ja, neskatoties uz pareizu pults ekspluatāciju pults darbība nav 
precīza, pārliecinieties, ka pults raidītos infrasarkanos starus 
netraucē saules stari, tas var vājināt IS staru saņemšanu. 4. 
Vienmēr tālvadības pultī nomainiet jaunas baterijas. Nejauciet 
vecās kopā ar jaunajām baterijām, šādā gadījumā pults var 
nestrādāt precīzi vai nedarboties vispār. 

 
 
 
 
 



VADĪBA UN SAVIENOJUMI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB UN MICRO SD KARTE 

• USB vai Micro SD karti jāformatē FAT32 formātā. Datu nesēja formatēšanu veikt datorā. My 
Computer - peles labo pogu noklikšķiniet uz noņemamā diska - izvēlieties Format - FAT32 
komplektu. 

• Atskaņojot mūziku no atmiņas nesējiem, tie tiek atskaņotie ieraksta secībā. Ja ciparu ieraksts 
01,02,03,04 ... pirmā mūzika ir 01. Ja alfabētiskā secībā, atskaņos no A burta. 

• Kopējiet MP3 vai WMA formāta mūzikas failus (lejuplāde) uz USB diska vai / TF kartes. Ir 
ieteicams noņemt nevajadzīgos failus un failu katalogus, lai ātrāk lasītu un samazinātu 
lasīšanas kļūdu, atskaņojot dziesmas. 

1.Ieslēgšanas slēdzis 
2. LED efektu slēdzis 
3. Nākošais 
4. Atskaņot/Pauze/Skanēt 
5. Atskaņot ierakstu 
6. Prev 
7. Ievades izvēle 
8. LED displejs 
9. Mikrofona prioritāte 
10. Audio ieeja 

11. DC 15V ieeja (adapteris) 
12. Micro SD kartes vieta 
13. USB ieeja 
14. DC 12V ieeja 
15. Mikrofona ieeja 
16. Mikrofona skaļums 
17. Mikrofona (echo) 
18. Bass / Bass toņi 
19. Troksnis  
20. Skaļums 



BEZVADU MIKRAFONS 

•  
A-mikrofons izslēgts………B-mikrofons ieslēgts 

 

� Pirms bezvadu mikrafona pieslēgšanas ievietojiet tajā 2x AA baterijas. Ievērojiet pareizās 
polaritātes ievietojot baterijas. 

� Ieslēdziet mikrafonu uz ON. Jāiedegas LED indikātoram. Ja LED indikators nedeg, pārbaudiet 
baterijas, vai tās ir pareizi ievietotas.  

� Noregulējiet mikrafona skaņuma kontroli uz iekārtas paneļa. 
� Ja vēlaties uz laiku izslēgt bezvadus mikrafonu, pārvietojiet slēdzi starp ON un OFF. Ja Jūs vēlaties 

izslēgt pa visam mirafonu, slēdzi nobīdiet uz OFF. 
� Nelietojiet mikrafonu tuvu skaļrunim, jo tas var radīt traucējumus. 

 
 
 
 

IERAKSTĪŠANAS REŽĪMS 

• Nospiediet "REC / REC.PLAY", lai ierakstītu balsi ārējā atmiņā, piemēram, skaļrunī esošo USB diskā / 
TF kartē. Ja ārējā atmiņa tiek izmantota pirmo reizi, sistēma automātiski izveidos jaunu mapes 
nosaukumu VOICE, un ierakstu faili tajā tiks nosaukti REC001, REC002 un tā tālāk. 

• Ierakstīšanas režīmā nospiediet "REC / REC.PLAY" / "INPUT", lai pārtrauktu ierakstīšanu. 

• Turpiniet nospiestu "REC / REC.PLAY", lai atskaņotu ierakstus ārējā atmiņā, nospiediet PREV un      
NEXT, lai izvēlētos atskaņotos ierakstus. 

MP3, WMA UN WAV 

� USB diska ligzda: USB ports, spraudnis un atskaņošana. 
� SD kartes slots: Ieeja atskaņot no microSD kartes. Ieslēgt un atskaņot. 
� Ierīce atbalsta mūzikas formātus MP3, WMA un WAV izcilu kvalitāti. 
� Ievades atlases taustiņš (INPUT): izmantots, lai pārslēgtu ārējo (atzīmēts kā LINE uz aizmugurējā 

paneļa, kas savienots ar ārējo RCA skaņas avotu, piemēram, DVD) Audio / iebūvēts MP3 / 
Bluetooth. 

PLAY / PAUSE poga: atskaņošanas režīmā nospiediet, lai pārtrauktu dziesmu atskaņošanu. 
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai turpinātu spēlēt 

IEBŪVĒTĀ BLUETOOTH FUNKCIJA 

� Ieslēdziet ierīci un izveidojiet Bluetooth savienojumu ar savu mobilo ierīci.  
� Caur Bluetooth savienojumu atrodiet ierīci XP8802. Savienojiet ierīci ar savu mobilo tālruni. Pēc 

veiksmīga savienojuma atskan pīkstiens. Gadījumā, ja ierīces nesavienojas, izslēdziet iekārtu, 
ieslēdziet atkārtoti un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. 

� Pēc veiksmīga savienojuma, varat atskaņot mūziku izmantojot Bluetooth no ārējām ierīcēm. 
(mobilā telefona, planšetdatora…) Lai nodrošinātu labu pārraides kvalitāti, attālumam starp 
skaļruni un ārējējo ierīci nedrīkstētu būt lielākam par 8m. 

� Dažām mobilajām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms. Deaktivizējiet enerģijas taupīšanas 
režīmu, jo tas var radīt problēmas datu pārraidē Bluetooth režīmā. 
 
 
 
 



 
 

 
 
FM FUNKCIJA 

� Pirms izmantojat FM radio režīmu, jums jānodrošina labu FM signāla uztveršanu. 
Ja FM frekviences nav atrastas, jāpārbauda traucējošie apstākļi: slikti laika apstākļi, ierīces antena 
atrodas netālu no citas antenas, ierīce pārsegta ar necaurlaidīgu materiālu. Visi šie faktori var padarīt 
grūtāku FM signāla uztveršanu. 
� Nospiediet “Input” lai ievadītu FM radio. 
� Nospiediet “Play/Pause” lai automātiski meklētu un saglabātu kanālus / frekvences diapazonā. 
� Nospiediet “Prev“ vai “Next” lai pārslēgtu un saglabātās stacijas / frekvences. 
 
 

Vides aizsardzībaVides aizsardzībaVides aizsardzībaVides aizsardzība        

Uzmanību!Uzmanību!Uzmanību!Uzmanību!    

Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šādu simbolu. Tas nozīmē, ka nolietotās elektriskās un 
elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir atsevišķa savākšanas 
sistēma šiem produktiem.  

Informācija (privātajiem) lietotājiem par atkritumu šķirošanu Eiropas Savienībā. Lietotas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz 
pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi elektriskām un elektroniskām iekārtām. 

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā noteikumi, kas paredz dalībvalstu elektrisko un elektronisko preču 
ražotāju un tirgotāju atbildību par šo preču pārstrādi. Kā arī mājsaimniecības nederīgo tehniku var 
nodot speciālos savākšanas punktos  

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, tanīs esošās vielas var kaitēt cilvēka veselībai un 
apkārtējai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam 
nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un nodot tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju 
savākšanas sistēmu. 

LaLaLaLai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju. i iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju. i iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju. i iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju.     
    

Drošības pasākumiDrošības pasākumiDrošības pasākumiDrošības pasākumi        
CAUTION:CAUTION:CAUTION:CAUTION:    

Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums:    Zibens simbols trīsstūrī nozīmē brīdinājumu ‘’bīstams spriegums’’.  

Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums: Lai samazinātu elektrošoka risku, neatveriet korpusu. Nododiet tikai 
kvalificētam personām. 

Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums: Izsaukuma zīme trīsstūrī nozīmē brīdinājumu lietotājam par svarīgiem 
lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem. 

Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums:Brīdinājums: Nelietot ierīci vietās ar lielu mitruma saturu telpā. Nelietojiet pirtī, pie baseina, vannas 
istabā, nenovietojiet ziedu vāzes uz ierīces. 

Brīdinājums: Brīdinājums: Brīdinājums: Brīdinājums: Nenovietojiet sveces un lampas uz ierīces vai tās tuvumā, pretējā gadījumā pastāv 
ugunsgrēka risks. 

Brīdinājums: Brīdinājums: Brīdinājums: Brīdinājums: Ierīce jāpieslēdz strāvas padevei tādā veidā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā vai, kā 
norādīts uz ierīces. Ja jūs neesat pārliecināti par strāvas avota veidu (piemēram, 120 vai 230 V), 
sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo elektroapgādes uzņēmumu. 

Ierīces tīrīšana: Ierīces tīrīšana: Ierīces tīrīšana: Ierīces tīrīšana: Atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Ierīcei drīkst tīrīt virsējo korpusu un tālvadības pulti 
ar viegli samitrinātu auduma drānu, vai speciālām, tehnikas apkopei paredzētām salvetēm. 

Barošanas vada aizsardzība: Barošanas vada aizsardzība: Barošanas vada aizsardzība: Barošanas vada aizsardzība: Nenovietojiet strāvas vadu vietās, kur to var aizķert staigājot. Pievērst 
uzmanību vadam pie kontaktdakšas un ierīcē. 



 
Svešķermeņi, šķidrumi: Svešķermeņi, šķidrumi: Svešķermeņi, šķidrumi: Svešķermeņi, šķidrumi: Lai izvairītos no traumām, saskaroties ar elektriskās strāvas triecienu vai 
aizdegšanos, saskaroties ar iekšējiem augstsprieguma punktiem, nekad neievietojiet metāla 
priekšmetus ierīcē. Nenovietojiet ierīci blakus šķidruma avotiem. 

Piezīme:Piezīme:Piezīme:Piezīme: Ierīcē mitrums var veidoties, ja ierīce ir pēkšņi pārvietota no aukstas vides istabas, siltā vidē. 
Ierīcē var izveidoties mitruma kondensāts. Ja mitrums ir ierīces iekšpusē, tā var nedarboties pareizi. Lai 
novērstu šo problēmu, neieslēdziet ierīci aptuveni divas stundas pēc temperatūras maiņas, lai mitrums 
iztvaiko.  

 

 
    

 
 

 

 


