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Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI
- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un noglabājiet to drošā vietā kopā ar kases 
čeku, bezmaksas servisa pieteikuma formu un, ja iespējams, iepakojumu.
- Izmantojiet ierīci tikai paredzētajiem mērķiem un instrukcijā norādītajā veidā. Ierīce paredzēta 
lietošanai mājsaimniecībā, ne komerciālai izmantošanai. 
- Nelietojiet ierīci lietū, mitrās vietās vai tiešā ūdens tuvumā. Sargājiet to no netīrumiem, karstuma, 
tiešiem saules stariem, mitruma (nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā) un asiem 
triecieniem. Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. 
- Regulāri apskatiet ierīci un lādētāju. Ja ir redzami bojājumi, neieslēdziet ierīci, bet vērsieties 
autorizētā servisā, lai novērstu bojājumus.

UZMANĪBU: drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci, lādētāju un ar 
iesaiņojuma materiāliem (plēvi, putuplastu, kartonu u.c.). Aizrīšanās, nosmakšanas draudi!

APRAKSTS
MP3 atskaņotājs nodrošina mūzikas klausīšanos no USB zibatmiņas vai microSD, microSDHC 
atmiņas kartes, kurā ierakstīti MP3 formāta skaņdarbi.
Izmantojot mikrofonus, varat organizēt KARAOKE dziedāšanas pasākumus.
Analogā audio signāla ieeja nodrošina atskaņošanu no MP3/MP4 pleijera, viedtālruņa, 
planšetdatora, portatīvā/personālā datora, CD atskaņotāja u.c.
Pie analogās audio signāla izejas var pieslēgt ārējo pastiprinātāju vai citu audio ierīci.
Digitālais FM radiouztvērējs nodrošina uztverto radiostaciju frekvenču automātisku ierakstīšanu 
atmiņā.
Akumulatora bateriju var uzlādēt no maiņstrāvas tīkla adaptera vai 9V līdzstrāvas avota.
Efektīvi skaļruņi nodrošina jaudīgu skaņu ar mazu enerģijas patēriņu.

Komplektācija:
• ZND REGULATOR 
• Lādētājs
• Dinamiskais mikrofons ar kabeli 3m
• Audiokabelis 3.5mm/3.5mm
• Lietošanas instrukcija 5 valodās

FUNKCIJAS
- Skaņas sistēma aprīkota ar USB zibatmiņas, microSD, microSDHC kartes, lineārās ieejas/
izejas 3,5mm un mikrofona 6,3mm ligzdām.
- Nolasa microSD, microSDHC atmiņas kartes un USB zibatmiņas (Flash) ierakstus MP3/WMA/
WAV formātā. 
- Displejs ataino izvēlēto darba režīmu. 
- Pilns FM diapazona pārklājums (87.5 -108.0 MHz) ar LED simbolu displeju.
- Frekvences un skaņdarba iegaumēšanas funkcija.
- Pēc pārstartēšanas atjauno frekvenci, skaņdarbu un skaļumu. 
- Litija akumulatoru baterija nodrošina ierīces autonomu izmantošanu.
- Stilīgs un atraktīvs dizains, LED apgaismojums ar ritmiskiem krāsu maiņas efektiem.
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SAGATAVOŠANA (sastāvdaļu numerāciju skatiet attēlā)

Akumulatora uzlādēšana:
Komplektā esošā adaptera kabeļa spraudni ievietojiet ierīces, ligzdā DC 9V (14), iedegsies 
sarkans uzlādēšanas režīma indikators (13). 
Akumulatoru baterija jāuzlādē aptuveni 3-4 stundas. Kad akumulators būs uzlādējies, indikators 
nodzisīs. 

PIEBILDE: Ja uzlādēšanas laikā ierīce ir ieslēgta, akumulatora uzlādes laiks palielinās.

LIETOŠANA
Ieslēgšana:
Lai ieslēgtu ierīci, pārslēdziet galveno slēdzi ON•OFF (1) stāvoklī ON.

Skaļuma un tembra regulēšana:
Griežot pogu - MASTER VOL + (12), varat samazināt vai palielināt skaļumu.
Griežot pogu - BASS VOL + (4), varat izmainīt zemo frekvenču (basu) atskaņošanas līmeni.

MP3 failu atskaņošana:
1. Ievietojiet USB zibatmiņu vai microSD (TF Card) atmiņas karti ar MP3 ierakstiem atbilstošajā 
ligzdā.

SVARĪGI: Lai normāli darbotos atmiņas karte, pirms ierīces ieslēgšanas ar slēdzi ON•OFF 
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(1) stāvoklī ON, pārliecinieties, vai ir ievietota atmiņas karte vai USB zibatmiņa. Ierīces 
darbības laikā neizņemiet un neievietojiet atmiņas karti vai USB zibatmiņu. Lai to darītu, 
ierīce ir jāizslēdz ar slēdzi ON•OFF (1) stāvoklī OFF. Ja atmiņas karte vai USB zibatmiņa 
tiks ievietota vai izņemta no ieslēgtas ierīces, tad iespējami informācijas vai/un aparatūras 
bojājumi!

SVARĪGI: Ievietojiet microSD atmiņas karti, turot to taisnā stāvoklī un lai zeltītie kontakti 
būtu vērsti uz augšu. Ievietojot atmiņas karti nepareizā veidā vai šķībi, var sabojāt 
kontaktus vai izraisīt atmiņas kartes iesprūšanu.
Ja atmiņas karte nav ievietota ligzdā līdz galam, līdz tā nofiksējas, dati var netikt nolasīti.

2. Ar slēdzi ON•OFF (1) ieslēdziet ierīci. Sāksies MP3 ieraksta atskaņošana.
- Ja iepriekš ir izmantots cits režīms ("bLUE", "LINE" vai FM radio), tad, nospiežot taustiņu 
[Mode] (11), izvēlieties MP3 režīmu (displejā "USB/TF").
- Nospiežot taustiņu [  ] (9), varat ieslēgt pauzes režīmu - atskaņošana tiks apturēta.
- Ja vēlreiz nospiedīsiet taustiņu [  ] (9), skaņdarbs atsāks skanēt no apturētās vietas.
- Nākošā vai iepriekšējā ieraksta izvēle:

Īslaicīgi nospiežot taustiņu [  ] (10), varat ''pārtīt'' uz priekšu.
Īslaicīgi nospiežot taustiņu [  ] (7), varat ''pārtīt'' atpakaļ.

3. Pēc ierakstu klausīšanās nospiediet taustiņu [  ] (9).
4. Pārbīdot galveno slēdzi ON•OFF (1) stāvoklī OFF, izslēdziet ierīci.
5. Izņemiet atmiņas karti.

Analogā signāla atskaņošana no ārējā avota:
1. Ievietojiet komplektā esošā kabeļa spraudni apaļajā 3,5mm ligzdā AUX IN (15), otru kabeļa 
spraudni ievietojiet signāla avota (piemēram, viedtālruņa, planšetdatora, MP3/MP4 pleijera utt.) 
LINE OUT vai austiņu ligzdā.
2. Ieslēdziet ierīci un ar taustiņu [Mode] (11) izvēlieties režīmu "LINE".
3. Noregulējiet skaļumu.

Bluetooth bezvadu savienojums:
PIEBILDES: 
• Bluetooth ir tehnoloģija, kas izmanto bezvadu radioviļņu savienojumu, savienojot ierīces, 
kas atrodas nelielā attālumā. 
• Ņemot vērā, ka ir dažādi ierīču ražotāji, modeļi un programmatūras versijas, nevar tikt 
garantēta pilnīga funkcionalitāte.

1. Ierīču sapārošana izmantojot NFC (ierīcēm ar NFC funkciju)
ZINĀŠANAI: Izmantojot NFC funkciju iespējama acumirklī sapārot ierīces.
a. Ieslēdziet REGULATOR un izvēlieties režīmu "bLUE".
b. Aktivizējiet NFC funkciju savā mobilajā ierīcē.
c. Ļoti lēni virziet mobilo tuvu pāri REGULATOR NFC simbolam (  ), līdz sadzirdēsiet 
signālu un mobilā ierīce saņems apstiprinošu ziņojumu. 

ZINĀŠANAI: Ne visiem viedtālruņiem ir NFC funkcija.
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2. Ierīču sapārošana (ierīcēm bez NFC funkcijas)
a. Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā ierīcē (piemēram, viedtālrunī) aktivizēta Bluetooth 
funkcija.
Lai to izdarītu, iepazīstieties ar jūsu mobilās ierīces lietošanas instrukciju.
b. Ar slēdzi ON•OFF (1) ieslēdziet ierīci. 
c. Nospiežot pogu [Mode] (11). Ieslēdziet Bluetooth režīmu, displejā sāks mirgot uzraksts 
"BT".
Notiek REGULATOR mēģinājums savienoties ar ierīci ar kuru bija iepriekš sapārota. Ja 
REGULATOR atrod sapāroto ierīci, atskan signāls un displejā pārtrauc mirgot uzraksts 
"BT". Ja sapārota ierīce netiek atrasta, REGULATOR ir gatava jaunai sapārošanai.
d. Atrodiet savā mobilajā ierīcē "Bluetooth" izvēlni un reģistrējiet ierīci savā mobilajā. Lai 
to paveiktu, izmantojiet mobilās ierīces instrukciju. Jūsu mobilās ierīces displejā jāparādās 
informācijai par sapāroto ierīci (BT ID) ar nosaukumu "REGULATOR".
e. Ja tiek pieprasīta parole, ievadiet "0000" (vai citu atkarībā no jūsu mobilās ierīces 
modeļa vai programmatūras versijas).

ZINĀŠANAI: Izmantojiet mobilās ierīces vadības elementus, lai izvēlētos skaņdarbu, 
atskaņošanas režīmu un iestatītu sākuma skaļumu (skat. mobilās ierīces lietošanas 
instrukciju). Skaļumu varat regulēt ar pogu - MASTER VOL + (12).

3. Atkārtota savienošana izmantojot Bluetooth
a. Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā mobilajā ierīcē.
b. Ieslēdziet REGULATOR un izvēlieties režīmu "bLUE".
c. Ja jūsu mobilais bija sapārots vienīgi ar REGULATOR, tad saslēgšanās notiks 
automātiski. Ja mobilā ierīce bija sapārota ar vairākām citām ierīcēm, tad saslēgšanās ar 
REGULATOR jāveic manuāli.

PIEBILDES:
• Atkarībā no atskaņošanas ierīces ražotāja, var tikt pieprasīta atkārtota reģistrācija 
(sapārošana, PAIRING).
• Ja konstatējat problēmas, savienojot ar ierīci, deaktivējiet WiFi un mobilo datu funkcijas 
jūsu ierīcē.
• Bluetooth saderība nevar tikt nodrošināta ierīcēm (piemēram, mobilajiem tālruņiem), kas 
tiks ražotas nākotnē.
• Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, pārliecinieties, ka jūsu ierīces baterija ir pilnībā 
uzlādēta.
• Dažām mobilajām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms. Deaktivējiet enerģijas 
taupīšanas režīmu, jo tas var radīt problēmas datu pārraidē Bluetooth režīmā.

FM radiostaciju uztveršana:
1. Ja displejā redzami FM radio frekvences cipari (piemēram "87.5") - tas nozīmē, ka ieslēgts radio 
režīms (ja displejā redzami cita režīma apzīmējumi, nospiežot taustiņu [Mode] (11), ieslēdziet 
radio režīmu).
2. Nospiediet un 1 sekundi pieturiet taustiņu [  ] (9), sāksies diapazona skenēšana un radiostaciju 
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frekvenču ierakstīšana atmiņā - displejā mainīsies frekvence un īslaicīgi parādīsies atrastā raidītāja 
atmiņas šūnas numurs (piemēram, "P02") un tiks atskaņots īss pārraides fragments.
Lai apturētu FM raidstaciju meklēšanu, nospiediet taustiņu [  ] (9).
Kad staciju meklēšana būs beigusies, tiks atskaņota pirmās atrastās ("P01") radiostacijas pārraide.
3. Īslaicīgi nospiežot taustiņu [  ] (7) vai [  ] (10), izvēlieties kādu no atmiņā fiksētajām 
radiostacijām.
4. Noregulējiet skaļumu.

Mikrofonu pieslēgšana: 
1. Izslēdziet ierīci.
2. Pagrieziet atbalss regulatoru - ECHO + (19), galveno skaļuma regulatoru - MASTER VOL + 
(12) un mikrofona skaļuma regulatoru - MIC VOL + (20) uz minimumu.
3. Ievietojiet mikrofona spraudni attiecīgā ligzdā MIC (21 vai/un 22).

SVARĪGI: Dinamiskā mikrofona slēdzi pārbīdiet stāvoklī ON (ieslēgts).
4. Ar slēdzi ON•OFF (1) ieslēdziet ierīci.
5. Runājiet mikrofonā un ar galveno skaļuma regulatoru - MASTER VOL + (12) un regulatoru 
- MIC VOL + (20) iestatiet vajadzīgo skaļumu.

ZINĀŠANAI: Ar atbalss regulatoru - ECHO + (19) iestatiet nepieciešamo atbalss līmeni.

Karaoke funkcija:
Lai izmantotu karaoke funkciju, vispirms pieslēdziet mikrofonu, kā aprakstīts sadaļā "Mikrofona 
pieslēgšana" un ievietojiet USB zibatmiņu vai atmiņas karti ar mūzikas ierakstiem (par mūzikas 
avotu varat izmantot arī mobilo ierīci ar Bluetooth pieslēgumu vai kādu citu ārējo mūzikas 
atskaņotāju, kas pieslēgts ligzdai AUX IN (15).
1. Ar slēdzi ON•OFF (1)  ieslēdziet ierīci.
2. Nospiežot pogu [Mode] (11), izvēlieties mūzikas avotu (USB/TF-BLUE-LINE-Radio).
3. Ar - MASTER VOL + (12) un - MIC VOL + (14) noregulējiet mūzikas un mikrofona skaļumu.
Ja izmantosiet Bluetooth (bLUE) vai LINE režīmu, tad skaļumu regulējiet arī mobilajā ierīcē vai 
ārējā atskaņotājā.

Gaismas efekti:
Ierīces elementi un skaļruņi var tikt izgaismoti ar daudzkrāsainām LED diodēm. 
Šos gaismas efektus varat ieslēgt/izslēgt, nospiežot pogu [Light] (8).
Gaismas efektu režīmus varat izvēlieties, nospiežot kādu no sešiem taustiņiem (5).

PAREIZAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Šī ir sarežģīta ierīce un ar to jāapietas saudzīgi. Lai ierīce kalpotu ilgi un uzticami, lūdzu, 
ievērojiet tālāk aprakstīto.

1. Nenovietojiet ierīci vietā, kur ir ļoti karsts (virs 40˚C). Karstumā ātrāk bojājas elektroniskās 
ierīces, baterijas un var deformēties plastmasas detaļas.
2. Nepieļaujiet ierīci saskari ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem.
3. Netuviniet ierīci spēcīgiem elektriskā lauka un statiskās elektrības avotiem.
4. Patvaļīgi neatveriet korpusu un neremontējiet ierīci.
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5. Neievietojiet ierīcē nestandarta, nekvalitatīvas vai bojātas rezerves daļas, piederumus, 
baterijas.
6. Ja ierīce tiek ienesta no aukstuma siltā telpā, neieslēdziet to, bet ļaujiet aptuveni divas 
stundas nožūt norasojušām detaļām.
7. Neļaujiet atvērt ierīci nekvalificētām personām.
8. Pasargājiet ierīci no triecieniem, kritieniem un stiprām vibrācijām.
9. Ja ierīce samirkusi, izslēdziet to, noslaukiet un ļaujiet siltā vietā žūt vismaz 24 stundas.

TĪRĪŠANA
Ierīci tīriet ar mīkstu, sausu vai nedaudz samitrinātu drānu, tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus 
(benzīnu, acetonu, spirtu u.c.).
Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusiniet ierīci.

Tehniskie dati
Funkcijas: USB un microSD kartes ligzdas,
 dinamiskā mikrofona 6.3 mm ieejas x 2,
 lineārā 3.5 mm ieeja,
 lineārā 3.5 mm izeja
 FM radio 87.5 - 108 MHz
Bezvadu savienojamība:         Bluetooth V2.1 + EDR
                                                NFC
Skaļruņi: 5.25" (133.4mm) x 2
Izejas jauda: 40W
Atskaņojamo frekv. josla: 90Hz - 20kHz
Attiecība signāls/troksnis: ≥60 dB
Uzlādēšanas barošanas avots: 9V, 1.3A, līdzstrāva
Akumulatoru baterija: Li-ion 7.4V, 1800 mAh
Akumulatora darbības laiks*: ≥ 10 stundas
Atskaņojamo failu formāts: MP3/WMA/WAV
Apkārtējās vides temperatūra:  0˚C līdz 40˚C
Apkārtējās vides relatīvais gaisa mitrums: 20% - 90%
Izmēri: 420(pl) x 214(dz) x 254(a) mm
Svars: 4.35kg

*mērījums veikts pie 50% skaļuma un tā rezultāts ir aptuvens (atkarīgs no zibatmiņas 
konstrukcijas un ieraksta satura).

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas bez iepriekšējas brīdināšanas.

Saudzēsim apkārtējo vidi! Neizmetiet šo ierīci kopā ar citiem atkritumiem, bet nododiet 
oficiālā atkārtotai pārstrādei paredzēto lietu savākšanas vietā.

Dotās instrukcijas pavairošana komerciālos nolūkos nav atļauta.




