
 

 

KARAOKE skaļrunis ar mikrofonu 

XPLORE XP8815 

            

 
Lietotāja rokasgrāmata 

(Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietototāja rokasgrāmatu) 

 

** Atbilstības deklarācija ir daļa no iepakojuma satura 

*** Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma 



 

Paldies, ka iegādājāties Xplore produktus, un mēs novēlam jums patīkamu lietošanu. 

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 

Iemesls Iespējamais iemesls 

 

Risinājumi 

 

 

Nav skaņas 

1. Nav ieejas audio avota. 

2. Skaņa ir izslēgta. 

3. Pārbaudiet atskaņošanas avotu. 

4. Pielāgojiet skaļumu. 

 

Skaņas 

kropļojumi 

1. Audio līmenis ir pārāk augsts. 

2. Skaļrunis ir bojāts. 

3. Pagrieziet mazāku skaļumu. 

4. Ja skaļrunis ir bojāts, apmeklējiet 

vietējo servisa centru. 

Karaoke 

sistēma 

nedarbojas 

1. Mikrofona ligzdā nav pilnībā ievietots 

pikrofons. 

2. Mikrofona slēdzis nav pozīcijā ON. 

3. Mikrafona skaļums ir iestatīts uz zemu. 

4. Bezvadu mikrofonā nav ievietotas baterijas. 

5. 1. Pareizi pievienojiet mikrofonu ierīces ieejai. 

6. 2. Bīdiet mikrofona slēdzi pozīcijā ON. 

7. 3. Pielāgojiet ierīces mikrofona skaļumu. 

8. 4. Ievietojiet vai nomainiet baterijas 

MP3 

nespēlēja 

4. Ierakstīšanas formāts USB atmiņas ierīcē nav 

pareizs. 

5. Nepareiza darbība izraisīja procesa 

traucējumus. 

6. USB / TF nav pievienots 

4. 1. Mainiet ieraksta formātu uz MP3. 

5. 2. Restartējiet ierīci. 

6. 3. Pareizi pievienojiet USB atmiņu / TF 

 

GALVENĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Izejas jauda ------------------------------------------------------------------------------------------------- ≤350W 

Ievades jutība --------------------------------------------------------------------------------------------- 500mV 

SNR------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ≥93dB 

Frekvences reakcija –------------------------------------------------------------------------------ 40Hz-20 kHz 

Uzlādes avots ---------------------------------------------------------- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz to 9V 

*** Produkta nepārtrauktas attīstības dēļ specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 

*** Iepriekš norādītās specifikācijas ir sniegtas, atsaucoties uz testa ierīces piemēru, un ir paredzētas tikai 

informācijai. 

 

 

 



INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Glabājiet to drošā 

vietā, lai to varētu izmantot nākotnē. 

 

a. Šīs ierīces iekšpusē ir augstsprieguma zonas, kas var izraisīt traumas. Lūdzu, neatveriet 

ierīci. Tehnisku kļūmju gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. 

 

b. Nekad nenovietojiet ierīci lietū vai mitrās zonās, lai izvairītos no ugunsgrēka vai 

elektriskās strāvas trieciena. 

c. Šajā ierīcē tiek izmantota lāzera sistēma. Lai novērstu tiešu lāzera staru iedarbību, lūdzu, 

neatveriet ierīci un neskatieties uz lāzera staru. 

 

d. Ja nepieciešama tehniskā apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. 

 

e. Ja barošanas vads ir bojāts, lūdzu, nomainiet to ražotājam, piegādātājam vai 

kvalificētam elektriķim. 

UZMANĪBU 

a. Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas, jo tā var nokrist un saplīst vai nodarīt 

kaitējumu cilvēkiem vai mājdzīvniekiem. 

b. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nelietojiet tīrīšanas šķidrumus vai aerosolus. 

Izmantojiet tikai mīkstu, mitru drānu. 

c. Lai izvairītos no iespējamiem iekārtas bojājumiem, lūdzu, atvienojiet to no strāvas vētras laikā 

vai laikā, kad to ilgi nelietos. 

d. Neievietojiet ierīcē nevienu priekšmetu caur ventilācijas atverēm, kā tas varētu būt 

izraisīt īssavienojumu un izraisīt ugunsgrēku. Nelejiet šķidrumu uz skaļruni. 

ĪPAŠĪBAS 

Šo sistēmu var izmantot ar personālajiem datoriem, mobilo tālruni, DVD, VCD, CD, LD, 

TV, MP3, radio, elektroniskajām klavierēm un visām ierīcēm, kurām ir audio izeja. 

Pastiprinātāja shēmā tiek izmantots augstas veiktspējas, augstas precizitātes dizains, 

apvienojumā ar augstas kvalitātes profesionālu skaļruni, lai skaņas lauks tiktu novietots tik 

skaidri, atšķirīgā līmenī. 

Skaņas sistēma ir izcila, ar dziļu un spēcīgu basu un augsto efektu ir spēcīga, ar skaidru un 

spilgtu augstumu. 

Profesionālā elektroniskā frekvenču dalīšanas shēma uzlabo mašīnas pārejas punkta 

efektu. Izmantojot profesionālu augstas ietilpības akumulatoru un īpašu audio jaudas 



kondensatoru dizainu un ražošanu, lai skaļruņa jaudas rezerves rezerve būtu lielāka, 

stabilāka, labāka dinamika, augstāka signāla un trokšņa attiecība. 

 

SKAĻRUŅA LĀDĒŠANA 

Lādējot, pievienojiet atbilstošu strāvas adapteri pie AC100V - AC240V. 

Uzlādes laiks ir aptuveni 6 stundas. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet strāvas 

padevi, jo, atstājot, tas var sabojāt akumulatoru. Akumulatora uzlādes 

indikators: LED panelī ir akumulatora stāvokļa indikators. Baterijas formas 

vidū ir trīs horizontālas līnijas, katra horizontālā līnija pārstāv 33% no atlikušās 

elektroenerģijas. Kad nemirgo neviena horizontāla līnija akumulatora vai indikātora formā, 

lūdzu, nekavējoties izslēgtu uzlādējiet, lai nesabojātu akumulatoru. Uzlādes laikā skaļruņa 

aizmugurē esošais uzlādes indikators ir sarkans. Pēc pilnas uzlādes indikators ir zaļš. Pēc 

tam, lūdzu, turpiniet uzlādēt akumulatoru 2 stundas, lai pagarinātu akumulatora darbības 

laiku. 

Brīdinājums: ja akumulatoram ir zems spriegums, lūdzu, pilnībā to uzlādējiet 6 stundu 

laikā. Ja skaļrunis ilgu laiku jāatstāj neizmantots, lūdzu, ļaujiet akumulatoram pilnībā 

uzlādēties, pretējā gadījumā, tukšam stāvot, tiks sabojāts akumulators! 

Spēlēšanas laikā turiet ierīci prom no augstas temperatūras vides, augsta magnētiskā lauka 

un augstām frekvencēm. Ja sistēma nedarbojas, izslēdziet strāvas avotu vai izvelciet USB 

disku / SD karti, pēc tam ievietojiet to vēlreiz, un tā atsāks atskaņošanu. Ilgstoša 

izmantošana vai uzglabāšana temperatūrā, kas ir augstāka par 35 °C vai zemāka par 0 °C, 

samazinās akumulatora veiktspēju un var novest pie neparedzētas izslēgšanās un saīsināt 

akumulatora darbības laiku.  

Šādos gadījumos pirms lietošanas ļaujiet ierīcei pielāgoties atbilstošajai temperatūrai 

(0~35 °C).  

Neizmantojot ilgstoši un nenovietojiet ierīci uz ilgu laiku karstās, aukstās vietās, piemēram, 

ziemas laikā temperatūrā, kas ir zemāka par nulle grādiem, neatstāt neapkurinātā 

vasarnīcā. Šāda rīcība var neatgriezeniski sabojāt ierīces akumulātoru. 



 

PULTS FUNKCIJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mute 

Skaņas izslēgšanai jebkurā režīmā 

2. Iepriekšējā dziesma 

USB / TF kartes režīmā - iepriekšējā dziesma. 

Zem BT savienojuma režīma - iepriekšējā dziesma. 

3.Mode 

Nospiediet īsi, lai pārietu uz bezvadu BT/AUX/US /T /FMrežīmu. 

4.Record function (REC) 

USB / TF kartes režīmā nospiediet pogu “REC”, lai ierakstītu 

5.Echo- 

6.BASS+/- 

7.EQ funkcija 

8.Mikrofona skaļums+/- 

9.Stand by - gaidīšanas režīms 

10.Pause&Play 

11.Nākošā dziesma 

USB / TF kartes režīmā - nākamā dziesma. 

Zem BT savienojuma režīma - nākamā dziesma. 

12. Gaismas režīms 

13. Atkārtojuma funkciju 

14. Ierakstu atskaņošana 

15. Ieraksta dzēšana 

16.Echo+ 

17. Mikrofona prioritāte 

18.Troksnis+/- 

19.Galvenā skaņa 

20.Ciparu pogas 

Zem USB / TF režīma izvēlieties dziesmas 

*** Šis attēls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem! 



*** Šis attēls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem! 

5. Normālos apstākļos tālvadības pults ir jāvirza tieši uz tālvadības pults saņemšanas logu 

aptuveni 6 metru attālumā un 30 ° leņķī. 

6. Darbojoties ar tālvadības pulti, pavērsiet tālvadības pulti pret tālvadības sensoru, kas 

atrodas ierīces uztveršanas logā, un pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un ierīci nav 

šķēršļu. 

7. Ja tālvadības uztvērējs var tieši uztvert gaismas atspulgu, tas var neizdoties. Šajā 

gadījumā pārvietojiet skaļruni prom, lai izvairītos no tiešiem saules stariem. 

8. Izvairieties sajaukt vecas un jaunas baterijas. Regulāri nomainiet tālvadības pults 

baterijas. 

FUNKCIJAS UN SAVIENOJUMI 

                            

1: Mikrofona ieeja 

2: Mikrofona ieeja 

3:Aux-in(3.5mm) 

4:TF Kartes vieta 

5:USB Atskaņošana 

6:DC 9V ieeja(uzlādes slots) 

7: Uzlādes indikators 

8: Ieslēgšana / izslēgšana 

9: Atskaņošana / pauze zem USB / TF / BT, ilgi nospiediet, lai iegūtu mikrofona 

prioritāti 

10:MENU (kontrolēt BASS / Treble / MIC Volume / Echo) 

11: Nākamā dziesma (režīmā USB / TF / BT / FM) 

12: Gaismas režīma pārslēgšana un ieslēgšana / izslēgšana, īsa nospiešana, lai iegūtu 

citu režīmu. 



*** Šis attēls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem! 

 

MIC 1 UN MIC 2 

� Mic 1 un Mic 2: pievienot mikrofona vadu. 

� MIC VOL: pielāgot mikrofona skaļumu. 

 

USB UN SD  

� USB diskā vai SD kartē datorā jābūt formatētam kā FAT32 formātā. 

� Skaļruņa atskaņošanas secība ir balstīta uz failu ģenerēšanas secību. Ja faila nosaukumam 

ir pievienoti atslēgvārdi līdz 01, 02 vai 03 ... Skaļrunis vispirms atskaņos 01 failu. 

• Kopējiet MP3 vai WMA formāta mūzikas failus (lejupielādējiet) USB diska kartes / SD 

kartes saknes direktorijā. Lai ātrāk lasītu un samazinātu lasīšanas kļūdas, atskaņojot 

dziesmas, ieteicams noņemt nevajadzīgos failus un failu katalogu. 

IERAKSTĪŠANAS FUNKCIJA 

� Spiest “ ”lai ierakstītu balsi skaļruņa ārējā atmiņā, piemēram, USB diskā / SD kartē. Ja 

ārējā atmiņa tiek izmantota pirmo reizi, sistēma automātiski izveidos jaunu mapes 

nosaukumu VOICE, un tajā ierakstošie faili tiks nosaukti REC001, REC002 utt. 

Ierakstīšanas režīmā nospiediet “ ”lai pārtrauktu ierakstīšanu. 

 

MP3, WMA AND WAV 

� USB diska ligzda: USB ports, pievienojiet un atskaņojiet. 

� microSD slots: microSD kartes ligzda, pievienojiet un atskaņojiet. 

� Ar izcilu kvalitāti atbalsta MP3, WMA un WAV mūzikas formātus, sniedzot izcilu un 

pavisam jaunu mūzikas klausīšanās pieredzi. 

� Ievades izvēles taustiņš (INPUT): tiek izmantots, lai pārslēgtu ārējo (aizmugurējā panelī 

atzīmēts kā ‘LINE’, kas savienojas ar ārējo RCA skaņas avotu, piemēram, DVD) Audio / 

iebūvēts MP3 / Bluetooth. 

• Poga PLAY / PAUSE: atskaņošanas režīmā nospiediet, lai apturētu dziesmu atskaņošanu. 

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu. 

 

 

 

 

 



IEBŪVĒTĀ BT FUNKCIJAS 

• Startējot skaļruni, kā BT kanālu izvēlieties ieejas signāla avotu. 

• Pārliecinieties, vai ir atvērtas BT ierīces, ar kurām vēlaties izveidot savienojumu. Pēc 

tam skenējiet un savienojiet skaļruni ar ierīci. Kad savienojums būs veiksmīgs, jums 

tiks piedāvāts "iezīmēt" signālu. Ja skaļruni nevar savienot, restartējiet skaļruni vai 

ierīci un mēģiniet vēlreiz. 

• Kad mobilais tālrunis un BT ir veiksmīgi savienoti, jūs varat atskaņot mūziku. Lai 

nodrošinātu nemainīgu mūzikas signāla stabilitāti, mēģiniet turēt BT un mobilo 

tālruni viens pret otru. 

• Šī ierīce atbalsta bezvadu straumēšanas audio iPad, iPhone, Samsung, HTC, 

Motorola, Nokia un citās BT mobilajās ierīcēs. Tas atbalsta A2DP stereo 

atskaņošanu 

• Ierīces BT var izmantot līdz 10 metriem, kamēr nav šķēršļu. 

 

FM FUNKCIJAS 

� Izvēlies “MODE” lai pārslēgtos uz FM radio. 

� Izvēlies “ ” automātiskai meklēšanai un saglabāšanai. 

� Izvēlies “ “and “ ” lai pārslēgtu kanālus. 


