
 
Vartotojo vadovas 

XP5911 ausinės 

 
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šį vartotojo vadovą. 

 
 
 

 



 
 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą - Xplore XP5911 belaides ausines. Ausinės yra pagamintos iš kokybiškų 
medžiagų ir palaiko Bluetooth funkciją, micro SD, FM radijo funkcijas ir pridėtas 3,5 mm garso laidas laidiniam 
garso perdavimui. Jie įkraunami per USB TypeC prievadą.Ausinėse įmontuotas LED šviesų efektas. 

 

(1) XP5911 ausinių mygtukų funkijos  
 
1- Garsumo mažinima (Ilgai spausti)/Paskutinė daina 
(Trumpai paspausti), du kartus paspausti- išjungti LED 
šviesas. 
2- Perjungimo mygtukas (maitinimas įjungtas / išjungtas, 
susiekimas per BT su kitą įranga, atkūrimas / pauzė, 
atsiliepimas / skambučių baigimas / skambučio atmetimas 
/ paskutinio numerio perrinkimas / režimo jungiklis) 
3- Garsumo didinimas( Ilgai paspausti)/ Sekanti daina 
(Trumpai paspausti) 
4- Micro SD/ TF kortelės lizdas 
5- LED indikatorius 
6- Ausinių lizdas 
7- C tipo įkrovimo prievadas 
8- Mikrofonas 
9- LED šviesos 
10- 3.5mm Aux Line laidas 
11- Įkrovimo laidas 
 
(2) Įjunkite / išjunkite ausines 
 Įjungimas: paspauskite jungiklio mygtuką maždaug 6 

sekundes, kol indikatoriaus lemputė pakaitomis pradės mirksėti raudona ir mėlyna spalva (ausinėse sakoma: 
Bluetooth mode (režimas)). 

 Išjungti maitinimą: paspauskite jungiklio mygtuką maždaug 6 sekundes, kol užges mėlyna lemputė. 
 

(3) Susiekite su savo mobiliuoju telefonu ar kitą įranga 
 Paspauskite jungiklio mygtuką maždaug 6 sekundes, kol indikatoriaus lemputė pradės mirksėti raudona ir 

mėlyna spalva (ausinėse sakoma: Bluetooth mode (režimas)). 
 Įjunkite Bluetooth funkciją jūsų mobiliajame telefone ar kitoje įrangoje. 
 Ieškokite Bluetooth įrenginių ir pasirinkite XP5911 (jei reikia, įveskite kodą „0000“). 
 Jei susieti pavyko, šviesos indikatorius lieka fiksuotas ir išgirsite patvirtinimo garsą. 
 Ausinės automatiškai prisijungs prie iš anksto nustatyto telefono, kai jie vėl bus įsijungti (įsitikinkite, kad 

įjungta jūsų telefono Bluetooth funkcija). 
 Jei susieti nepavyksta, pirmiausia išjunkite ausines ir vėl iš naujo bandykite susieti. 
 
(4) BT/TF/FM  
 Bluetooth režime įdėkite TF kortelę, MP3 gros automatiškai. Išėmus TF kortelę, Bluetooth automatiškai 

prisijungs iš naujo. 
 Veikiant Bluetooth režimu, trumpai paspaudus jungiklio mygtuką, muzika bus grojama automatiškai. Trumpai 

paspauskite „-“ arba „+“, galite klausytis patinkančios muzikos. 
 Jei norite perjungti į Bluetooth režimą iš TF kortelės režimo, pirmiausia išimkite TF kortelę. Tada ausinės bus 



automatiškai sujungtos su jūsų telefonu ar kitą įranga. 
 Bluetooth režime palaikykite nuspaudę jungiklio mygtuką 2 sekundes, jis persijungs į FM režimą, trumpai 

paspauskite jungiklio mygtuką, norėdami automatiškai nuskaityti FM radijo stotis. Baigus 
automatinę paiešką, radijo stotys bus išsaugoti sąraše. Jei norite perjungti įrašytus dažnius, 
paspauskite mygtuką + arba -. 

 
(5) Atsiliepti / baigti skambučius, atmesti skambutį, perrinkti paskutinį numerį (jungiklio mygtuke) 
 Kai gaunamas skambutis, trumpai paspauskite jungiklio mygtuką, kad atsilieptumėte į skambutį. Atsiliepę į 

skambutį, paspauskite jungiklio mygtuką, kad padėtumėte skambutį. Jei kita pusė padėjo ragelį, nereikia 
spausti jungiklio mygtuko. 

 Atmesti skambutį: dukart trumpai paspauskite jungiklio mygtuką, kad atmestumėte skambutį. 
 Perrinkti skambutį: dukart spustelėkite jungiklio mygtuką, kad perrinktumėte paskutinį telefono skambutį 
 Jei per ausines klausotės muzikos, skambinant ar atsiliepiant į skambutį, muzika automatiškai pristabdoma ir 

įjungiama laukimo būsena. 
 

(6) Ausinių įkrovimas 
 Įkiškite įkrovimo laidą į įrenginio C tipo USB prievadą, prijunkite USB prie kompiuterio arba AC / DC adapterio, 

kad įkrautumėte ausines. Visiškai įkrauti ausines užtrunka apie 2–3 valandas. 
 Baterija yra įkraunama. Kai ausinių balso gidas praneša “Low battery, please charge” („Mažai akumuliatoriaus, 

prašau įkrauti“), tai reiškia, kad baterija išseko ir ją reikia kuo greičiau įkrauti. 
Pastaba: prieš pirmą kartą naudodami įsitikinkite, kad akumuliatorius buvo visiškai įkrautas. 
 
(7) Laidinių ausinių funkcija 
Bet kuriuo ausinių režimu įkiškite 3,5 mm Aux laidą į ausinių lizdą ir 3,5 mm lizdą į mp3 / mp4 grotuvą / savo 
mobilųjį telefoną ar kitą suderinamą įrenginį, kad galėtumėte paleisti savo muziką. 
 
(8)  Atsargumo priemonės 
 Būkite atsargu naudodamiesi ausinėmis. Didžiausia ausinių mygtukų jėgos tolerancija 250g. Prašome stipriai 

su visa jėga nespasuti mygtukus, kitaip sugadinsite ausines. 
 Prijungdami USB kabelį prie įrenginio, būtinai tiksliai įkiškite įkrovimo laidą į jungtį. To 

nepadarius, įrenginyje gali sugesti jungtis, kuriai garantinis remontas netaikomas. 
Įkrauti reikia maždaug. 3 valandos. 

 Jei nenaudojate ausinių ilgą laiką,pilnai įkraukite išjunkite ausines ir būtinai laikykite jas sausoje be dulkių 
vietoje. 

 Saugokyte ausines nuo stiprios vibracijos, nemeskite, nedėkite ant jų sunkių daiktų. 
 Nelieskite gaminio šlapiomis rankomis, kai jis veikia, nes tai gali sukelti elektros smūgį. 
 Neteisingai naudojamas ar įkraunamas akumuliatorius praranda tarnavimo laiką, užtikrinkite geriausią 

įmanomą veikimą. 
 Šis Xplore XP5911 produktas atitinka atitinkamus ES radijo įrangos direktyvos 2014/53 nuostatus. Taip pat 

atitinka kitoms Direktyvos 2014 / 30EU nuostatoms. Atitikties deklaracija yra neatsiejama gaminio dalis, ją 
taip pat galima rasti interneto svetainėje www.xplore.si 

 Per garsus muzikos klausymas gali pakenkti klausai. Todėl prieš jungdami nustatykite ausinių garsą. 
 
(9) Specifikacijos 
Bluetooth“ funkcijos 
- Bluetooth 5.0 
-Bluetooth diapazonas: iki 10m 
-Jautrumas: -85dB 



- Palaiko A2DP 
-HFP / HSP palaikymas (laisvų rankų režimas) 
-Įmontuotas mikrofonas 
MP3 ir FM radijo funkcijos 
- microSD kortelės įvestis (iki 32 GB). Palaikomi formatai: MP3 / WMA 
- Palaiko FM radijo funkcija: 87,5–108 MHz 
-Automatinė radijo stočių paieška 
Ausinių funkcijos 
-Stereofoninės ausinės su mikrofonu 
- varža: (32Ω) 
-Garsiakalbio dydis: 40mm 
-Nominali galia: 40mW 
-Maksimali galia: 30mW 
-Dažnių diapazonas: 20HZ-20KHZ 
-Mikrofonas: 4,5 mm x 2 mm -58dB +/- 3dB 
-Įkraunama baterija 400mAh 
-Laido ilgis: 80 cm 
-Jungties tipas: 3,5 mm stereofonas 
- Patrauklus dizainas 


