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Pārnēsājams Bluetooth skaļrunis 

 
  

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA  

XP848 

 
 

 

Lai skaļrunis pareizi darbotos, lūdzam, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. 

Saglabājiet rokasgrāmatu ērti pieejamā vietā, lai novērstu iespējamos bojājumus nepareizas 

skaļruņa ekspluatācijas rezultātā. Ražotājs nav atbildīgs par nepareizi ekspluatētu iekārtu. 



 

 

 

 

Iespējas: 

 

1. 1.1 Mobils Bluetooth skaļrunis ar 3 collu zemfrekvences skaļruni: 

2. Izvada ļoti skaidru skaņu un dobu basu, rada dinamisku skaņas efektu; 

3. Izmantojot A2DP Bluetooth, straumējiet mūziku no jebkuras ierīces,  kura atbalsta 

Bluetooth, piemēram, mobilais tālrunis, piezīmjdators, iPhone vai iPad; 

4. Droša, vienkārša iekārtu savienošana pārī; 

5. Bluetooth darbības rādiuss 10 metri; 

6. USB un Micro SD kartes atbalsts; 

7. FM radio; 

8. Line-in funkcija, kas piemērota personālajam datoram, MID, televizoram un citām 

audio ierīcēm; 

9. Iebūvēts Li (litija) akumulators 1500mAh; 

10. Ar rokturi viegli pārnēsājams. 

 

 

Piederumi:  

 

Uzlādes kabelis, audio kabelis, lietotāja rokasgrāmata.  

 

 

Specifikācijas:  

 

 

Skaļruņa izmērs: 1,4 collas  

Skaļruņa izejas jauda: 1,2W, 4Ω  

Zemfrekvences skaļruņa izmērs: 3 collas  

Zemfrekvences skaļruņa jauda: 10 W, 4Ω  

Akumulatora ietilpība: 1500mAh  

Frekvences diapazons: 100Hz – 20KHz  

Barošanas avots: DC 5V 

Mūzikas jauda 20W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norādījumi panelim un taustiņiem: 

 
 

 

1. Lādēšanas ligzda      

2. Micro SD slots           

3. PREVIOUS / skaļuma samazināšana  

4. NEXT / skaļuma palielināšana  

5. Play / Pause 

6. MODE (pārslēdziet Bluetooth, USB disku, Micro SD, FM un AUX-IN stāvokli) 

7. USB ports  

8. OFF / ON  

9. Aux-in ligzda 

 

Bluetooth: 

 

• Pagrieziet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz “ON”. Gaismas diode iedegas zilā 

krāsā, ātri mirgo un divreiz pīkst. 

• Aktivizējiet mobilā tālruņa Bluetooth un meklējiet ierīces nosaukumu “XP848”, 

pēc tam pievienojiet to. Zila LED gaisma lēnām mirgo un trīs reizes pīkst, ja 

savienojums ir veiksmīgi izveidots. 

• Atskaņojiet mūziku no sava mobilā tālruņa un izbaudiet to. 

• Īsi nospiediet PREVIOUS vai NEXT pogu ierīcēs vai mobilajos tālruņos, lai 

izvēlētos dziesmas, kuras jums patīk. 



 

• Lai atskaņotu / apturētu mūziku, ierīcēs vai mobilajos tālruņos nospiediet Play 

/ pause pogu 

• Lai regulētu skaļumu uz leju un uz augšu, ilgi nospiediet PREVIOUS vai NEXT 

pogu. Vai arī pielāgojiet mobilo tālruņu skaļumu. 

  

Mūzikas atskaņošana no USB diska un Micro SD kartes: 

• Pārslēdziet pogu uz “ON”, lai ieslēgtu ierīci. 

• Ievietojiet Micro SD karti vai USB zibatmiņu slotā, saglabātā mūzika tiks 

atskaņota automātiski, un zilā gaismas diode vienmēr deg. 

• Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet iepriekšējo vai nākamo pogu, lai izvēlētos 

dziesmas, kuras jums patīk, ilgi nospiediet, lai pielāgotu skaļumu. 

• Nospiediet PLAY / PAUSE, lai atskaņotu vai apturētu. 

• Lūdzu, pārslēdziet ieslēgšanas pogu uz “OFF”, lai ierīci izslēgtu. 

 

Piezīme: Bluetooth atskaņošanas režīmā ievietojot Micro SD vai USB, tas atvienos 

Bluetooth un pārslēgs atskaņošanu no USB vai Micro SD kartēm. Lai atkal pārslēgtos 

uz Bluetooth režīmu, varat nospiest pogu MODE. 

 

FM radio: 

• FM radio stāvoklī piegādātais audio kabelis tiek uzskatīts par antenu. Lūdzu, 

ievietojiet audio kabeli, lai pirms lietošanas iegūtu vislabāko FM signālu. 

• Pārslēdziet barošanas pogu uz “ON”, nospiediet pogu “MODE”, lai pārslēgtos 

uz FM radio stāvokli. 

• Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet pogu “Atskaņot / pauzēt”, lai automātiski 

meklētu FM kanālu un saglabātu to automātiski. 

• Nospiediet Iepriekšējo vai NEXT pogu, lai mainītu saglabāto FM kanālu. 

 

AUX-IN: 

 

Citām saderīgām mūzikas ierīcēm vai MP3 / MP4 atskaņotājiem izmantojiet 

pievienoto audio līnijas kabeli, lai izveidotu savienojumu no ierīces “Line Out” ar šīs 

ierīces “Aux In”. Pēc tam nospiediet pogu “MODE”, lai pārslēgtos uz AUX-IN stāvokli. 

Izbaudi… 

Izmantojot ārēju ierīci, ārējās ierīces var kontrolēt visas funkcijas. 

 

TWS funkcija: 

• Ieslēdziet divus identiskus skaļruņus, kurus vēlaties savienot pārī, lūdzu, 

ņemiet vērā, ka tiem jābūt vienādiem BT atdalīšanas nosaukumiem, abiem BT 

režīmā. Jāiestata tikai viena no divām vienībām; 

• Ilgi nospiežot pogu “Atskaņot / Pauze”, skaļrunim tiks dots signāls “di”, lai 

sāktu savienošanu pārī, un trīs reizes pēc kārtas veiksmīga savienojuma 

izveidošanas gadījumā “di” balss; 

• Izveidojiet Bluetooth savienojumu ar mobilo tālruni, lai atskaņotu mūziku ar 

diviem pārī savienotajiem skaļruņiem, lai izveidotu jaudīgāku telpiskās skaņas 



 

efektu. 

• Ja vēlaties iziet no TWS režīma, vēlreiz ilgi nospiediet (atskaņošanas / pauzes) 

pogu (sākumā iestatītajai ierīcei), lai izietu no TWS funkcijas. 

 

Piezīme: Ja TWS režīmā pievienosit mobilo tālruni ierīcei (kuru iestatījāt sākumā), 

izmantojot pievienoto audio kabeli, tas sāks atskaņot AUX, izmantojot TWS funkciju, 

šajā statusā jūs nevarat pārslēgties uz Bluetooth režīmu, izmantojot nospiežot režīma 

pogu. 

 

Piezīmes: 

• Nospiediet pogu MODE, lai pārslēgtu dažādus režīmus, secība ir Bluetooth, 

USB disks, Micro SD, FM radio un AUX-IN. 

• Pagrieziet barošanas pogu uz “izslēgts”, lai izslēgtu strāvas padevi, kad to 

nelietojat. 

  

Uzlāde: 

• Izslēdziet ierīci, ievietojiet pievienoto lādēšanas kabeli ierīces lādēšanas slotā, 

pievienojiet otru galu datoram vai citam lādētājam ar 5 V izeju (nav iekļauts 

komplektā), sarkanais lādēšanas indikators turpina degt. 

• Uzlādes laikam vajadzētu būt 3–5 stundām. Kad uzlāde ir pilna, indikators deg. 

• Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, lūdzu, neuzlādējiet vairāk kā 8 

stundas. 

 Piesardzība 

Lai novērsu īssavienojuma draudus, nepieļaujiet mitruma 

nonākšanu uz iekārtas, iekārtā.  

• Nekad neizmantojiet vai neglabājiet šo ierīci pie jebkura siltuma avota, piemēram, 

radiatora, plīts, vai jebkuras iekārtas vai ierīces, kas ģenerē siltumu. 

• Nodrošiniet skaļruņa ekspluatāciju tā, lai tas nedabū triecienus un bojājumus krītot 

pret zemi. 

• Ja iekārta netiek izmantota ilgāku laika posmu, ieteicams pārbaudīt tās akumulatora 

uzlādi un veikt to, ja tas ir nepieciešams. 

•  

 

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.  

 

 


