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Täname teid tehtud ostu eest!
KASUTUSJUHEND

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED
- Enne kasutamist loe tähelepanelikult läbi käesolev juhis ja hoia see kindlas kohas koos kassa 
tšekiga, tasuta teeninduse taotlusvormiga ja kui võimalik, ka pakendiga.
- Seadet kasuta ainult ettenähtud eesmärkidel ja juhises ettenähtud viisil. Seade on määratud 
kasutamiseks olmeoludes, mitte kommerts vajadusteks. 
- Seadet mitte kasutada vihma käes, niisketes kohtades või otsese vee läheduses. Hoia see 
mustusest, kuumusest, otsese päikese kiirtest, niiskusest (mitte kunagi ära kasta seadet  vette 
või muusse vedelikku) ja teravatest löökidest eemal. Ära seadet puuduta niiskete kätega. 
- Vaadake regulaarselt üle seade ja laadija. Nähtavate kahjustuste korral ärge lülitage seadet 
sisse vaid pöörduge nende kõrvaldamiseks autoriseeritud teenindusse.

TÄHELEPANU: turvalisuse huvides ärge lubage lapsi mängida seadme, laadija ja pakendi 
materjalidega (kile, vahtplasti, kartongiga jm). Lämbumise oht!

KIRJELDUS
MP3 mängija võimaldab muusika kuulamist USB mälupulgaalt või microSD, microSDHC 
mälukaardilt, kus on salvestatud muusika MP3 formaadis.
Mikrofoniga on võimalik organiseerida KARAOKE üritusi.
Analoogse signaali sisend tagab esitamise MP3/MP4 pleierist, nutitelefonist, tahvelarvutist, 
sülearvutist, CD mängijast jms.
Audio analoogsignaali väljundi abil saate seadmega ühendada välise võimendi või muu 
heliseadme.
Digitaalne raadiovastuvõtja FM raadiovastuvõtja tagab vastu võetud raadiojaamade sageduste 
automaatse mällu salvestamise.
Akut on võimalik laadida võrguadapteriga või 9V alalisvoolu allikaga.
Efektiivsed kõlarid tagavad võimsat heli väikese energia kuluga.

Sisu:
• ZND REGULATOR
• Laadija
• Dünaamiline mikrofon kaabliga 3m
• Audiokaabel 3.5mm/3.5mm
• Kasutusjuhend 5 keeles

FUNKTSIOONID
- Helisüsteemil on USB mälupulga, microSD, microSDHC mälukaardi ja lineaarne sisend/ 
väljund, 3,5mm ja mikrofoni 6,3mm pesa.
- Loeb microSD, microSDHC mälukaardilt ja USB mälupulgalt (Flash) salvestisi MP3/WMA/WAV 
formaadis.
- Displei näitab valitud töörežiimi. 
- Täis FM diapasooni levi (87.5 -108.0 MHz) LED numbri displeiga. 
- Pärast taaskäivitamist taastab sagedust, pala ja helitugevust. 
- Liitiumaku tagab seadme autonoomse kasutamise.
- Stiilne ja atraktiivne disain, LED valgustus rütmilise värvi muutuse efektiga.
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ETTEVALMISTAMINE (koostisosade numeratsiooni vaata jooniselt)
Aku laadimine:
Komplekti kuuluva adapteri kaabli pistik ühendage seadme pesaga DC 9V (14), sütib punane 
laadimisrežiimi indikaator (13).
Aku vajab laadimist ligikaudu iga 3-4 tunni tagant. Kui aku on laetud, kustub indikaator. 

Märkus: Kui laadimise ajal seade on sisse lülitatud, aku laadimise aeg suureneb.

KASUTAMINE
Sisse lülitamine:
Et lülitada seade sisse, keerake peanupp ON•OFF (1) asendisse ON.
Helitugevuse ja -tämbri reguleerimine:

Nupu - MASTER VOL + (12) abil saate vähendada või suurendada helitugevust.
Nupu - BASS VOL + (4) abil saate reguleerida madalate sageduste (bassi) tugevust.

Ekvalaiser
Seadmel on viie sagedusribaga graafiline ekvalaiser tsentersagedustega 100Hz-300Hz-1kHz-
3kHz-10kHz.
Valitav diapasoon on ± 10dB.
MP3 failide taasesitamine:
1. Sisestage vastavasse pesasse USB mälupulga või microSD (TF Card) mälukaardi MP3 
failidega.
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OLULINE: Selleks, et mälukaart või mälupulk toimiks edukalt, sisestage need seadme 
sisselülitamist nupust ON•OFF (1). Ärge sisestage ega eemaldage mälukaardi või 
mälupulka seadme töötamise ajal. Kui soovite seda teha, lülitage seadme välja nupust 
ON•OFF (1). Mälukaardi või mälupulga sisestamine või eemaldamine sisselülitatud 
seadmelt võib põhjustada informatsiooni või/ja aparatuuri kahjustusi!

OLULINE: Sisestage microSD-mälukaart, hoides mälukaarti sirgelt ja mälukaardi kullatud 
kontakte ülespoole. Sisestades mälukaart valesti võib kahjustada kontakte või kaart võib 
kinni kiiluda.
Kui mälukaart ei ole surutud pesasse lõpuni kuni see on fikseerunud, siis seade ei saa 
andmeid lugeda.

2. Lülitage seade sisse nupust ON•OFF (1). Seade hakkab mängima MP3 faili.
- Kui eelnevalt on kasutatud muu režiim  (''bLUE'', ''LINE'' või FM radio), siis nupuga [Mode] (11) 
valige MP3 režiimi (ekraanil "USB/TF").
- Vajutades nupule [  ] (9) seade jääb pausile ning mängimine peatub.
- Vajutades veelkord nupule [  ] (9), jätkub muusika mängimine katkestatud kohast. 
- Järgmise või eelneva loo valimine:

Vajutades lühiajaliselt nupule [  ] (10), liigute edasi.
Vajutades lühiajaliselt nupule [  ] (7), liigute tagasi.

3. Peale kuulamise lõpetamist vajutage nupule [  ] (9).
4. Liigutades pealüliti ON•OFF (1) asendisse OFF lülitate seadme sisse.
5. Võtke mälukaart välja.

Analoogse signāli esitamine välisest allikast:
1. Sisesta komplektis oleva kaablipistiku ümmargusse 3,5mm pesasse AUX IN (15), teine 
kaablipistik sisesta signaaliallika (näiteks, nutitelefoni, tahvelarvuti, MP3/MP4 pleieri jne.) LINE 
OUT või kõrvaklappide pesasse.
2. Lülit seade sisse ja [Mode] (11) nupuga vali režiim "LINE".
3. Reguleeri helitugevus.

Bluetooth juhtmevaba ühendus:
MÄRKUS: 
• Bluetooth on tehnoloogia, mis kasutab juhtmevaba raadiolaine ühendust, ühendades 
lähedal asuvaid seadmeid.
• Arvestades seda, et on erinevad seadmete tootjad, mudelid ja tarkvara versioonid ei ole 
alati võimalik tagada Bluetoothi funktsioneerimist.

1. Seadmete paaritamine kasutades NFC (seadmetel NFC funktsiooniga)

TEADMISEKS: Kasutades NFC funktsiooni on võimalik koheselt paaritada seadmeid.
a. Lülitage REGULATOR sisse ja valige režiim "bLUE".
b. Aktiveeriga NFC funktsiooni oma mobiilseadmes.
c. Liigutage lähedalt ja väga aeglaselt mobiilseade üle REGULATOR NFC sümboli (  ), 
kuni kuulete signaali ja mobiilseade on saanud kinnitava sõnumi.

TEADMISEKS: Mitte kõikidel nutiseadmetel ei pruugi olla NFC funktsioon.
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2. Seadmete paaritamine (seadmetel ilma NFC funktsioonita)
a. Veenduge, et teie mobiilseadmes (näiteks nutitelefonis) on aktiviseeritud Bluetooth 
funktsioon. Selleks tutvuge oma mobiilseadme kasutusjuhendiga.
b. Lülitage seade sisse nupust ON•OFF (1).
c. Vajutades nupule [Mode] (11), lülitage sisse Bluetooth režiim, ekraanil hakkab vilkuma 
tekst "BT".
REGULATOR üritab luua ühendust paaritatud seadmega. Kui REGULATOR leiab 
paaritatud seadme, kostab signaal ja tekst "BLUE" lõpetab vilkumise. Kui paaritatud seade 
ei ole leitud, siis REGULATOR on valmis uueks paaritumiseks.
d. Otsige oma mobiilseadmes üles "Bluetooth" valik ja registreerige seade. Selleks 
kasutage oma mobiilseadme kasutusjuhendit. Teie mobiilseadme ekraanile peab ilmuma 
info paaritatud seadme (BT ID) kohta nimega REGULATOR.
e. Kui seade nõuab parooli, sisestage "0000" (või muu parooli, sõltuvalt mobiilseadme 
mudelist ja programmide versioonidest).

TEADMISEKS: Kasutage mobiilseadme juhtimiselemente, et valida muusikapala, 
mängimisrežiim ja seadistada algne helitugevus (vt mobiilseadme kasutusjuhend). 
Helitugevust saate reguleerida nupuga - MASTER VOL + (12).

3. Korduv ühendamine kasutades Bluetooth’i
a. Aktiveerige Bluetooth funktsioon oma mobiilseadmes.
b. Lülitage sisse REGULATOR ja valige režiim "bLUE".
c. Kui teie mobiilseade on olnud paaritatud vaid REGULATOR, siis ühenduse loomine 
toimub automaatselt. Kui mobiilseade on olnud paaritatud mitme teise seadmega, siis 
ühendamist REGULATOR peab teostama käsitsi.

MÄRKUSED:
• Olenevalt muusikaseadme tootjast võib tekkida vajadus korduvaks registreerimiseks 
(paaritamine, PAIRING).
• Kui seadmete ühendamisel tekivad probleemid, deaktiveerige WiFi ja mobiilandmete 
funktsioonid oma seadmel.
• Ei saa tagada ühilduvust Bluetooth'iga seadmete (nt mobiiltelefonide) puhul, mida 
toodetakse tulevikus.
• Et tagada optimaalne ühendus, veenduge, et teie mobiilseadme aku on täielikult laetud.
• Mõnedel mobiilseadmetel on energia säästmisrežiim. Deaktiveerige energia 
säästmisrežiim, sest see võib tekitada probleeme andmete ülekandmisel Bluetooth režiimil.

FM raadiojaamade vastuvõtt:
1. Kui ekraanil on näha FM-raadio sageduse arvu (näiteks "87.5"), siis on sisse lülitatud 
raadiorežiim (kui ekraanilt paistavad muude režiimide märgistused, siis vajutage nupule [Mode] 
(11), et sisse lülitada raadiorežiim).
2. Vajutage ja hoidke üheks sekundiks nuppu [  ] (9), algab diapasooni skeneerimine ja 
raadiojaamade sageduste mällu salvestamine - displeil muutuvad sagedused ja lühiajaliselt 
ilmub leitud saatja mäluraku number (näiteks, "P02") ja esitatakse lühike saate lõik.
FM raadiojaamade otsimise peatamiseks, vajuta [  ] (9) nupule.
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Kui raadiojaamade otsing on lõppenud, esitatakse esimese leitud ("P01") raadiojaama saade.
3. Lühiajaliselt vajutades [  ] (7) nupule või [  ] (10) nupule, vali mõni mällu fikseeritud 
raadiojaamadest.
4. Reguleeri helitugevus.

Mikrofonide ühendamine:
1. Lülitage seade sisse.
2. Keerake kajaregulaator - ECHO + (19), peamine helitugevuse regulaator - MASTER VOL + 
(12) ja mikrofoni helitugevuse regulaator - MIC VOL + (20) miinimumi peale.
3. Sisestage mikrofoni pistik vastavasse pesasse MIC (21 või/ja 22).

OLULINE: Dünaamilise mikrofoni lüliti keerake asendisse ON (sisse lülitatud).
4. Lülitage seade sisse nupust ON•OFF (1).
5. Rääkige mikrofoni ja seadistage soovitud helitugevus regulaatoriga peamine helitugevuse 
regulaator - MASTER VOL + (12) ja - MIC VOL + (20).

TEADMISEKS: Kajaregulaatoriga - ECHO + (19) seadistage vajaliku kaja tase.

Karaoke funktsioon:
Selleks, et kasutada karaoke funktsiooni, ühendage enne mikrofon nii nagu kirjeldatud osas 
"Mikrofonide ühendamine" ning sisestage USB mälupulk või mälukaart muusikafailidega 
(muusika allikana saab kasutada ka mobiilseadet Bluetooth ühendusega või mõne muu välise 
muusikamängija, mis on ühendatud pesa AUX IN (15) kaudu.
1. Lülitage seade sisse nupust ON•OFF (1).
2. Vajutades nupule [Mode] (11), valige muusika allikas (USB/TF-BLUE-LINE-Radio).
3. Reguleerige - MASTER VOL + (12)  ning - MIC VOL + (14) muusika ja mikrofoni helitugevust.
Kui kasutate Bluetooth (bLUE) või LINE režiimi, siis helitugevust reguleerige ka mobiilseadmes 
või välises mängijas.

Valgusefektid:
Seadme osiseid ja kõlareid on võimalik valgustada värviliste LED-dioodidega.
Valgusefektid saate välja/sisse lülitada nupu [Light] (8) abil.
Valgusefektide režiime saate valida kuue nupu abil (5).

ÕIGE KASUTAMISE REEGLID
See on keeruline seade ja sellega peab ümber käima hoolivalt. Et seade teeniks kaua ja 
usaldavalt, palun pange tähele edaspidi kirjutatut.
1. Ära aseta seadet kohta, kus on väga kuum (üle 40˚C). Kuumuses kiiremini riknevad 
elektroonilised seadmed, patareid ja võivad deformeeruda plastosad.
2. Ära lase seadmel kokku puutuda veega või muu vedelikuga.
3. Ära seadet hoia tugevate elektriväljade ja staatilise elektri allika läheduses.
4. Omaaalgatuslikult ärge avage seadme korpust ja ärge remontige seda.
5. Ärge sisestage seadmesse mitte standartseid, ebakvaliteetseid või kahjustatud reservosasid, 
aksessuaare, patareid.
6. Tuues seadme külmast sooja ruumi, ärge lülitage seadet sisse, vaid laske selle niisketel 
osadel  umbes kaks tundi kuivada.
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7. Ärge laske seadet avada mitte kvalifitseeritud personalil.
8. Hoidke seade põrutuste, kukkumiste ja tugeva vibratsiooni eest.
9. Kui seadmesse on sattunud niiskus, lülitage see välja, kuivatage ja laske sel kuivas kohas 
kuivada vähemalt 24 tundi.

PUHASTAMINE
Puhastage seadet pehme kuiva või kergelt niisutatud lapiga, ärge kasutage puhastamises 
lahusteid (bensiin, atsetoon, piiritus jne). Ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid 
puhastusvahendeid. Peale puhastamist kuivatage seade korralikult.
Tehnilised andmed
Funktsioonid: USB ja microSD mälukaardi pesa,
 dünaamilise mikrofoni 6.3 mm sisend x 2,
 lineaarne 3.5 mm sisend,
 lineaarne 3.5 mm väljund.
 FM raadio 87.5 - 108 MHz
Juhtmevaba ühilduvus:         Bluetooth V2.1 + EDR
                                                NFC
Kõlarid: 5.25" (133.4mm) x 2
Väljundi võimsus: 40W
Esitatavate sageduste rada: 90Hz - 20kHz
Suhe signaal/müra: ≥60 dB
Laadimise toitealikas: 9V, 1.3A, alalisvool
Akud: Li-ion 7.4V, 1800 mAh
Aku tööaeg*: ≥ 10 tundi    

FM raadio: ≤11.5 tundi
Esitatavate failide formaat: MP3/WMA/WAV
Ümbritseva keskkonna temperatuur:  0˚C kuni 40˚C
Ümbritseva keskkonna suhteline õhuniiskus: 20% - 90%
Mõõtmed: 420 x 214 x 254mm
Kaal: 4.35 kg

*mõõdetud 50% helitugevusel ja selle tulemus on umbkaudne (olenevalt flashmälu 
konstruktsioonist ja pala sisust).

Tehnilised muudatused on võimalik.

Säästkem ümbritsevat keskkonda! Ärge visake käesolevat seadeldist olmejäätmete 
hulka, vaid andke taastöötluseks ette nähtud jäätmete vastuvõtupunkti.

Käesoleva kasutusõpetuse paljundame ärilistel eesmärkidel on keelatud.




