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(Lūdzu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šīs lietošanas instrukcijas) 

*** Ierīces specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma 

 

 

TWS FUNKCIJA 

Lai palielinātu skaņas efektu, mūsu ierīce nodrošina TWS funkciju šādi: 

1. Solis: ierīcē ieslēdziet BT režīmu un pievienojiet ierīci. 

2. Solis: Nospiediet un turiet katrai ierīcei vadības paneļa “TWS” pogu vairāk nekā 3 sekundes, un displejā redzēsit “ON”. 

Ierīce sāks automātiski savienoties ar otru ierīci. Tagad jūs varat izbaudīt stereo skaņu. Viena vienības skaļums ietekmēs 

otru vienību. 

 

Piezīme: 

Pēc savienojuma nospiediet un atkal turiet vienu no vadības paneļa “TWS” pogām vairāk nekā 3 sekundes, un displejā 

redzēsit “OFF”. Ierīces TWS tiks atvienotas. 

 



PRIEKŠĒJAIS PANELIS 

 

1. Galvenais skaļuma regulators 

2. Uzlādes LED indikators 

3. DG 5V ieejas ligzda 

4. Īsi nospiediet, lai izvēlētos ieejas signālu, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu / izslēgtu gaismu 

5. Nākamais 

6. Atskaņošanas / pauzes / TWS funkcija 

7. Iepriekšējais 

8. AUX ieejas ligzda 

9. USB ieejas ligzda 

10. Mikrofona ieejas ligzda 

11. Displeja ekrāns 

 

TĀLVADĪBAS PULTS 

 

1. Barošana: Izmanto, lai ieslēgtu / izslēgtu MP3 atskaņotāja strāvu 

2. REŽĪMS: Izmanto, lai pārslēgtu AUX / USB / BT / Radio 

3. Bez skaņas poga 

4. Atskaņošanas / apturēšanas poga 

5. Nākamā USB dziesma 

6. Iepriekšējā USB dziesma 

7. EQ izvēlne 

8. Palielināt skaļumu 

9. Izvēlieties tieši dziesmas numuru  

10. Izvēlieties tieši USB signālu 

11. Samazināt skaļumu 

12. Atkārtojiet dziesmu 



 

 

Drošības pasākumi: 

 

 1. NELIECIET priekšmetus uz ierīces, jo objekti var saskrāpēt ierīci 

2. NEDRĪKST ierīci pakļaut netīrai vai putekļainai videi 

 3. NELIECIET ierīcē svešus priekšmetus 

 4. NEDRĪKST ierīci izmantot blakus spēcīgam magnētiskajam vai elektriskajam laukam 

  5. NELIETOJIET ierīci lietū un mitrās telpās 

     6. Lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm vai tirgotāju par elektronisko izstrādājumu pareizu        

iznīcināšanu 

  7. NEDRĪKSTI izjaukt ierīci. Remontu drīkst veikt tikai sertificēts servisa tehniķis 

   8. Ierīcei ir atveres siltuma izkliedēšanai. NEAIZKLĀJIET ierīces ventilāciju, tā var sakarst un sākt darboties 

nepareizi 

 

 

 

 



Problēmas un risinājumi 

 

Problēmas Var izraisīt Risinājums 

Netiek atskaņota 

skaņa 

1: nav ieejas skaņas avota 

2: skaļuma regulators zemākajā pozīcijā 

1: ievades līnijai ir signāls 

2: regulējiet skaļumu 

Skaņas kropļojumi 1: skaļums ir pārāk skaļš 

2: audio faila kļūda 

1: samaziniet skaļumu 

2: pārbaudiet un mainiet audio failu 

Mikrofonam nav 

skaņas 

1: Mikrofona ligzda nav 

pilnīgi  iesprausta. 

2: mikrofona slēdzis nav ieslēgts 

3: mikrofona skaļums ir zemākais 

1: pilnībā pievienojiet mikrofona 

kontaktligzdu 

2: ieslēdziet mikrofonu 

3: pielāgojiet mikrofona skaļumu 

MP3 netiek 

atskaņota 

1: dziesmu formāta kļūda 

2: nelikumīga darbība izraisa funkciju 

sajukumu 

3: USB nav pareizi pievienota 

1: dziesmu formātam jābūt MP3 

2: izslēdziet, pēc tam ieslēdziet 

3: Pievienojiet USB pareizi 

 

 

 

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem visā ES. 

Lai izvairītos no kaitējumu videi un cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, kas atbilst 

pārstrādei, jāveicina ilgtspējīga vide - otrreizējās izejvielas. To pārstrādei ir paredzētas atsevišķas  

savākšanas un pārstrādes sistēmas. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu sazinieties ar vietējām varas 

iestādēm vai izplatītāju, pie kura šo produktu iegādājāties. 

 

Importētājs: SIA YT Group,  Lizuma iela 1, LV-1006, Riga, Latvija 

Talr.: +371 67 801 301 

 


