
 
 
 

 

 

 

 
(5) Bluetooth savienojums 

Nospiest  lai ievadītu Bluetooth Control savienojumu sarakstā, tad nospiediet 
"Speaker Pro BLE" lai izveidotu savienojumu ar skaļruni. 
(6)Line In input - mute 

Nospiediet  lai ievadītu Line IN lapā, nospiediet  uz mute music, nospiediet  lai 
atsāktu skanējumu. Nospiediet "Back" lai nokļūtu galvenajā lapā. 

(7) Ekvalaizers, skaļuma regulēšana mikrofonam un mūzikai. 

 Nospiediet   lai atvērtu Sound Set lapu, lai pielāgotu mūzikas skaļumu un 
          Mikrofonu. 

Nospiediet pogu Mikrofons un pēc tam iestatiet taustiņu Volume, Bass vai Treble, lai        
pielāgotu skaļumu;                              
Nospiediet pogu Music pēc tam pielāgojiet ECHO vai mikrofona skaļumu, vai aizkaves 
skaļumu. Ir 4 iepriekš iestatīti EQ režīmi: Pop, Klasika, Džezs un Roks. Jūs varat 
arī nospiediet G-Eq, lai piekļūtu grafiskajam ekvivalentam, lai iestatītu vēlamo izlīdzināšanas 
iestatījumu. 

(8)MIC DSP izvēle 
 

 Skaņas lauka režīmā: DSP MODE ir 5 iespējas: KTV, HALL, CAVE, 
CONCERT, STATEIUM; MIX VOLUME ir 2 izvēles iespējas: BYPASS, EFFECT, velciet pa kreisi 
un varēsiet pielāgot skaļumu; nospiediet ECHO, lai pielāgotu ATTENUATION  
vai DELAY režīmus; nospiediet REVBER, lai pielāgotu 5 izvēles iespējas: DRY, WET, 
WIDTH ， ROOM ， DAMPING; nospiediet VOICEC HANGE, lai noregulētu skaļumu 
PITCH vai FORMANT režīmiem; nospiediet PITCH SHIFTER, lai iestatītu KEY skaļuma 
režīmu; HOWLING CONTROL ir 4 iespējas: FREQUENCY SHIFTER, HOWLING, 
PRECISE, MASSIVE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTATĪVAIS BLUETOOTH SKAĻRUNIS 
 

 
 

ROKASGRĀMATA 

XP8806 
 

 
 

FUNKCIJAS: 
2.1 STEREO SKAĻRUNIS 
4.2 BLUETOOTH SAVIENOJUMS 
FM RADIO 
USB SAVIENOJUMS 
AUX IEEJA 
DIGITAL KARAOKE 
BAROŠANAS BLOKS 5V1A 
LED DISPLEJS 
LED GAISMAS EFEKTS 
LED KRĀSU IESTATĪJUMI 
LED DIMMER 
LED GAISMAS ON/OFFEQUALIZERBASU UN TROKŠŅA IESTATĪJUMS 

MIC PRIORITĀTE 
MIC EQ 
MIC ECHO 
ANDROID UN iOS APLIKĀCIJAS 
APP SKAĻUŅU IESTATĪJUMS. 
PRO SKAĻRUŅU APLIKACIJA  
LIELĀ REGULĀCIJAS POGA 
SIKSNA VIEGLAI 
PĀRNĒSĀŠANAI 
LI-Ion AKUMULĀTORS 



 

Tehniskie dati: 
Output:                                                 250W 
Frekvenču diapazons:                                         55Hz-20KHz 
Uzlāde:                                                  DC9V 
 
 

VADĪBAS PANELIS UN FUNKCIJAS 
1.LED displejs. 
2.ON-OFF/INPUT. 
3.MIC1:Mikrofons vai mūzikas instrumets. 
4.MIC2:Mikrofona signāla ievade. 
5.Play / Pause (FM režīmā nospiediet 3 
sek., lai ievadītu automātisko kanālu 
meklēšanu). 
6.VOLUME-/+&MENU PUSH: Master  
   Skaļuma regulēšana & izvēlne  
   İzvēlieties pogu & ievadiet PUSH 
iestatījumu izvēlni. 
8. FM antenas ieeja. 
7.USB: USB Player/Power Bank 5V 1A 

izeja .LINE ieeja/FM ANT. 
9. Uzlādes LED krāsu indikācija;                                                                                

                                                                                      SARKANS = lādēšana 
                                                                                      ZAĻŠ = pilna uzlāde 

10.DC 9V ārējā ieeja. 
11.Nākošā dziesma. 
12.Iepriekšējā dziesma. 

PAMATDARBĪBA 
1. POWER / INPUT: ilgstoši nospiediet (ilgāk par 2 sekundēm), lai ieslēgtu iekārtu;  
    darba stāvokļa laikā īsi nospiediet, lai izvēlētos režīmu: BT / LINE / FM (cirkulējošais);  
    stāvoklis darba laikā, ilgi nospiediet (vairāk nekā 2 sekundes), lai izslēgtu iekārtu. 
2. PLAY / PAUSE: atskaņošanas statusa laikā īsi nospiediet, lai pauzētu vai izslēgtu; FM 
režīma laikā ilgi nospiediet, lai automātiski meklētu radiostacijas. 
3. VOLUME-MENU PUSH: pielāgot skaļumu; PUSH taustiņš ievadiet izvēlni: basa apjoms 
    korekcija -9 ~ + 9Vo → trekinga skaļuma regulēšana-9 ~ + 9 → IU MIC ievades apjoma 
    regulēšana → EC MIC reverb dziļuma regulēšana → dL MIC     → LED apgaismojuma 
režīma pārslēgs → BR gaismas spilgtuma regulēšana → skaļuma regulēšana    (apritē). 
4. PREVIOUS / NEXT: atskaņošanas laikā nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā vai nākamā 
dziesma. 
5. USB: USB atskaņotājs / barošanas banka 5V 1A izeja. 
FM operācija 
A. Viegli nospiediet barošanas / ievades pogu, lai pārslēgtos uz FM režīmu, ilgi nospiediet 
PLAY / PAUSE 
    pogu, lai automātiski skenētu radiostacijas, nospiežot PREVIOUS vai NEXT jūs varat 
izvēlēties iepriekšējo vai nākamo dziesmu. 
B. Skenējot radio programmas, noregulējiet antenu, lai iegūtu vislabāko uztveršanu. 
Bluetooth: 
Nospiediet pogu INPUT uz paneļa vadības, lai izvēlētos Bluetooth režīmu. 
Vienlaicīgi atveriet Bluetooth iestatījumus savā tālrunī, planšetdatorā Bluetooth. Lai vadītu 
ierīci, izmantojot tālruni, planšetdatoru u.t., lūdzu ielādējiet App "Speaker-Pro" aplikāciju.  

Kad ierīces ir savienotas, izmantojot Bluetooth, atveriet lietotni "Speaker-Pro" 
savā tālrunī, planšetdatorā utt. un nospiediet pogu Bluetooth. Tas jums ļaus 
no tālvadības pults vadiet šādus piecus režīmus: mūzika, gaisma, 
USB karte, Bluetooth un ekvalaizers. Lai atceltu lietotni, nospiediet izejas pogu.vai jebkurā 
citā 
Bluetooth iespējota audio ierīce un izvēlieties '' XP8810. '' Ierīces tad savienojiet, izmantojot  
 
Tālrunī atveriet lietotni "Speaker-Pro", izvēlnē ir 7 funkciju ikonas:  
 
1.Bluetooth mūzikas atskaņošana                                              
2.USB atmiņas spēle 
3.Apgaismojuma kontroles krāsa,  
spilgtums un gaismas zibspuldzes režīms 
4.FM radio 
5.Bluetooth savienojuma kontrole 
6.Line Ievadiet - izslēdziet 
7. Ekvalaizers, mūzikas skaļuma regulēšana,  
mikrofona 
un ievades ierīce. 
(1) Bluetooth mūzikas spēle 

Nospiediet  Bluetooth mūzikas atskaņošanas lapā, spiediet "Pick songs to play" Pick 
Song izvēlēties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot, nospiediet "Done" , lai atgrieztos Bluetooth 
mūzikas atskaņošanas lapā, jūs varat uzlikt pauzi, atskaņot atpakaļ, uz priekšu un regulēt 
skaļumu, atkārtot, atskaņot izlasi. Nospiediet "Back", lai atgrieztos galvenajā lapā. 
(2) USB atmiņas atskaņošana 

Ievietojot USB ierīci skaļrunī, spiediet  lai ievadītu USB atmiņas atskaņošanas lapu. Lai 
izvēlētos dziesmu un atskaņot mūziku no USB atmiņas, nospiediet "Play", lai tiktu 
atskaņošanas kontroles lapā, kur jūs varat darboties ar pauzi, atskaņošanu, atpakaļ tīšanu, 
uz priekšu tīšanu un skaļuma regulēšanu. Nospiediet "List", lai atgrieztos USB saraksta lapā, 
nospiediet "Back", lai atgrieztos galvenajā lapā. 
(3) Gaismas kontroles krāsas, spilgtums un krāsu maiņas režīms 

Nospiediet  lai atvērtu Gaismas kontroles lapu, jūs varat izvēlēties jebkuru krāsu, lai 
ieslēgtu gaismas krāsu skaļrunī, kā arī noregulēt gaismas spilgtumu. Lai atgrieztos atpakaļ 
uz galveno lapu, nospiediet " " kreisajā stūrī. 
Nospiediet "Profiles", lai atvērtu Light Effect mode režīma lapu, jūs varat izvēlēties no 
12  iepriekš iestatītiem gaismas efektu režīmiem. Lai atgrieztos Light Control lapā, nospiediet 
taustiņu "Light" kreisajā stūrī. 
(4) FM radio 

Nospiediet  lai iekļūtu FM radio režīmā, nospiediet SCAN, lai ievadītu radio programmas. 
Spiežot  lai skenētu radio programmas manuāli,  apzīmējums uz augšu/leju, 
pagrieziet TUNER taustiņu, radiostaciju var noregulēt. Grieziet riņķī, lai pielāgotu radio 
frekvenci no 87,5MHz ~ 108,0MHz. 



 
 

 

Vides aizsardzība  

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


