
 
Lietotāja rokasgrāmata 

XP5911 austiņas 

 
Pirms lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. 

 
 
 

 



 
 

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu - Xplore XP5911 bezvadu austiņas. Austiņas ir izgatavotas no kvalitatīviem 
materiāliem, un tās atbalsta Bluetooth funkciju, micro SD, FM radio funkcijas un pievienotu 3,5 mm audio kabeli vadu 
audio pārraidei. Tās uzlādē, izmantojot USB TypeC pieslēgvietu. Austiņām ir iebūvēts LED gaismas efekts. 
(1) XP5911 austiņu pogu funkcijas  

 
1- Skaļuma samazināšana (ilgstoša nospiešana) / pēdējā 
dziesma (īsa nospiešana), dubultā nospiešana - izslēdziet LED 
gaismas. 
2- Pārslēgšanas poga (ieslēgšana / izslēgšana, BT 
savienojums ar citu aprīkojumu, atskaņošana / pauze, 
atbildēšana / beigšana / zvana noraidīšana / pēdējā numura 
atkārtošana / režīma slēdzis). 
3- Skaļuma palielināšana (ilgstoša nospiešana) / nākamā 
dziesma (īsa nospiešana). 
4- Micro SD/ TF kartes slots. 
5- LED indikātors. 
6- Ausiņu ligzda. 
7- C tipa uzlādes ports. 
8- Mikrofons. 
9- LED gaisma. 
10- 3.5mm Aux Line vads. 
11- Uzlādes vads. 
 
(2) Ieslēdziet / izslēdziet austiņas 
 Ieslēgšana: nospiediet pārslēgšanas pogu apmēram 6 

sekundes, līdz indikators mainās. Sāks mirgot sarkans un 
zils (austiņās teikts: Bluetooth režīms). Izslēdziet strāvu: nospiediet barošanas pogu apmēram 6 sekundes, līdz zilā 
gaisma nodziest. 
 

(3) Savienot pārī ar mobilo telefonu vai citu ierīci 
 Nospiediet slēdža pogu apmēram 6 sekundes, līdz indikators mirgo sarkanā un zilā krāsā (austiņas saka: Bluetooth 

režīms). 
 Ieslēdziet mobilā tālruņa vai citas ierīces Bluetooth funkciju. 
 Meklējiet Bluetooth ierīces un atlasiet XP5911 (ja nepieciešams, ievadiet kodu "0000"). 
 Ja savienošana pārī ir veiksmīga, indikators joprojām iedegas un dzirdat apstiprinājuma signālu. 
 Kad austiņas atkal tiks ieslēgtas, austiņas automātiski izveidos savienojumu ar iepriekš iestatīto tālruni 

(pārliecinieties, vai ir ieslēgta tālruņa Bluetooth funkcija). 
    Ja savienošana pārī neizdodas, vispirms izslēdziet austiņas un mēģiniet vēlreiz savienot pārī. 
(4) BT/TF/FM  
 Ievietojiet TF karti Bluetooth režīmā, MP3 atskaņošana notiks automātiski. Kad TF karte tiek noņemta, Bluetooth 

automātiski izveidos savienojumu. 
 Bluetooth darbības režīmā, īsi nospiežot barošanas pogu, mūzika tiks atskaņota automātiski. Īsi nospiediet "-" vai 

"+", lai klausītos iecienīto mūziku. 
 Lai no TF kartes režīma pārslēgtos uz Bluetooth režīmu, vispirms izņemiet TF karti. Pēc tam austiņas automātiski 

izveidos savienojumu ar tālruni vai citu ierīci. 
 Bluetooth režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet pārslēgšanas pogu, tā īslaicīgi pārslēgsies uz FM režīmu 



nospiediet barošanas pogu, lai automātiski meklētu FM radio stacijas. Kad automātiskā meklēšana ir pabeigta, 
radiostacijas tiks saglabātas sarakstā. Lai pārslēgtu ierakstītās frekvences, nospiediet pogu + vai -. 

 
(5) Atbildēšana / beigšana uz zvaniem, zvana noraidīšana, pēdējā numura atkārtošana (ieslēgšanas / izslēgšanas 

taustiņā) 
 Kad ienāk zvans, īsi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai atbildētu uz zvanu. Kad atbildat uz zvanu, 

nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai veiktu zvanu. Ja otra puse ir novietojusi klausuli, nav jāspiež slēdža 
poga. 

 Noraidīt zvanu: divreiz īsi nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, lai noraidītu zvanu. 
 Atkārtot zvanu: veiciet dubultklikšķi uz barošanas pogas, lai atkārtoti izsauktu pēdējo tālruņa zvanu. 
 Ja klausāties mūziku, izmantojot austiņas, veicat zvanu vai atbildat uz to, mūzika automātiski tiek apturēta un pāriet 

gaidīšanas režīmā. 
  
(6) Austiņu uzlāde 
 Pievienojiet lādēšanas kabeli C tipa ierīces USB portam, pievienojiet USB datoru vai AC / DC adapteri, lai uzlādētu 

austiņas. Austiņu pilnīga uzlāde prasa apmēram 2-3 stundas. 
 Akumulators tiek uzlādēts. Kad austiņu balss ceļvedī ir uzraksts “Low battery, please charge” “Zems akumulatora 

uzlādes līmenis, lūdzu, uzlādējiet”, tas nozīmē, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems un tas ir jāuzlādē pēc 
iespējas ātrāk. 

Piezīme: Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts. 
 
(7) Vadu austiņu funkcija 
Jebkurā austiņu režīmā pievienojiet 3,5 mm Aux kabeli austiņu ligzdai un 3,5 mm ligzdu mp3 / mp4 atskaņotājam / 
mobilajam tālrunim vai citai saderīgai ierīcei, lai atskaņotu mūziku. 
 
(8)  Drošības pasākumi 
 Esiet piesardzīgs, lietojot austiņas. Maksimālā austiņu pogas spēka pielaide 250g. Lūdzu, nepiespiest pogas ar visu 

spēku, pretējā gadījumā jūs sabojāsiet austiņas. 
 Pievienojot USB kabeli ierīcei, noteikti ievietojiet lādēšanas kabeli tieši savienotājā. Ja to neizdarīsit, var tikt bojāta 

vienība, uz kuru neattiecas garantijas serviss. Uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas. 
 Ja ilgstoši neizmantojat austiņas, pilnībā uzlādējiet tās un izslēdziet austiņas un noteikti uzglabājiet tās sausumā, 

bez putekļiem. 
 Izsargājiet austiņas no spēcīgas vibrācijas, nenometiet un nelieciet uz tām smagus priekšmetus. 
 Nepieskarieties izstrādājumam ar mitrām rokām, kamēr tas darbojas, jo tas var izraisīt elektrošoku. Kā arī 

neizmantojiet tās lietainā laikā. 
 Nepareiza lietošana vai uzlāde samazinās akumulatora darbības laiku un nodrošinās vislabāko iespējamo 

veiktspēju. 
 Šis produkts Xplore XP5911 atbilst attiecīgajiem ES radioiekārtu direktīvas 2014/53 noteikumiem. Tas arī atbilst 

citiem Direktīvas 2014 / 30EU noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir neatņemama produkta sastāvdaļa, un to var 
atrast arī vietnē www.xplore.si 

    Pārāk skaļa mūzikas klausīšanās var sabojāt dzirdi. Tāpēc pirms pievienošanas noregulējiet austiņu skaļumu. 
 
(9) Specifikācijas 
Bluetooth“ funkcija 
- Bluetooth 5.0 
-Bluetooth diapazons: līdz 10m 
-Jutība: -85dB 
- Atbalsta A2DP 



-HFP / HSP atbalsts (brīvroku ierīce) 
- Iebūvēts mikrofons 
MP3 ir FM radio funkcijas 
- microSD kartes slots (līdz 32 GB). Atbalstītie formāti: MP3 / WMA 
- Atbalsta FM radio funkciju: 87,5–108 MHz 
- Automātiska radiostaciju meklēšana 
Austiņu funkcijas 
- Stereo austiņas ar mikrofonu 
- pretestība: (32Ω) 
- Skaļruņa izmērs: 40mm 
- Nominālā jauda: 40mW 
- Maksimālā jauda: 30mW 
- Frekvenču diapazons: 20HZ-20KHZ 
- Mikrofons: 4,5 mm x 2 mm -58dB +/- 3dB 
- Uzlādējams akumulators 400mAh 
- Laido ilgis: 80 cm 
- Savienojuma veids: 3,5 mm stereo 
- Pievilcīgs dizains 


