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Mes dėkojame Jums už pirkinį
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS
- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje kartu su 
kasos čekiu, nemokamų paslaugų paraiškos forma ir, jeigu įmanoma, pakuote.
- Naudokite prietaisą tik numatytais tikslais ir tik instrukcijoje nurodytu būdu. Prietaisas skirtas 
naudoti namų ūkyje, ne komerciniam naudojimui. 
- Nenaudokite prietaiso lyjant lietui, drėgnose vietose ar arti vandens. Saugokite jį nuo 
nešvarumų, karščio, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės (niekada nemerkite prietaiso į 
vandenį ar kitą skystį) ir staigių smūgių. Nesilieskite prie prietaiso drėgnomis rankomis. 
- Reguliariai tikrinkite prietaisą ir įkroviklį. Pastebėję defektą nedelsdami kreipkitės į autorizuotą 
techninės priežiūros centrą remontui.

DĖMESIO! Saugumo tikslais neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, įkrovikliu arba pakuotės 
medžiagomis (plėvele, putplasčiu, kartonu ir kt.). Yra užspringimo ir uždusimo pavojus!

APRAŠYMAS
MP3 grotuvas atkuria MP3 formato įrašus iš atmintuko arba microSD / microSDHC atminties 
kortelių.
Prijungę mikrofoną galėsite organizuoti karaokės vakarą.
Analoginio audiosignalo įvadas užtikrina muzikos atkūrimą iš MP3/MP4 grotuvų, išmaniųjų 
telefonų, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų/stacionarių kompiuterių, CD grotuvų ir kt. 
prietaisų. 
Prie analoginio garsinio signalo išėjimo galima prijungti išorės stiprintuvą arba kitą garso įrenginį.
Skaitmeninis FM radijo imtuvas automatiškai išsaugo imtuvo atmintyje priimamų radijo stočių 
dažnius. 
Baterija įkraunama naudojant maitinimo adapterį arba prijungiant jį prie 9V DC maitinimo šaltinio.
Veiksmingas garsiakalbis užtikrina galingą garsą ir mažas elektros energijos sąnaudas.

Komplektacija:
• ZND REGULATOR
• Įkroviklis
• Dinaminis mikrofonas su 3 m ilgio kabeliu
• 3,5 mm/3,5 mm garso kabelis
• Naudojimo instrukcija 5 kalbomis

FUNKCIJOS
- Garso sistema su jungtimis atmintukui, microSD ir microSDHC kortelėms, linijiniais įvadais/ 
išėjimas 3,5 mm ir mikrofono 6,3 mm jungtimis.
- MP3/WMA/WAV grotuvas atkuria MP3 formato įrašus iš atmintuko arba microSD / microSDHC 
atminties kortelių. 
- Ekrane rodomas pasirinktas darbo režimas.
- Pilnas FM diapazono padengimas (87.5 -108.0 MHz) su skaitmeniniu LED ekranu.
- Perkrovus grįžta į prieš tai pasirinktą dažnį, garso įrašą ir garso lygį. 
- Ličio jonų įkraunama baterija užtikrina autonominį prietaiso naudojimą.
- Stilinga ir patraukli išvaizda, šviesos diodų apšvietimas su ritmo šviesų efektais.
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PARUOŠIMAS (žiūrėkite komponentų numerius paveikslėlyje)

Baterijos įkrovimas:
Prijunkite komplekte esančio adapterio jungtį prie prietaiso DC 9V (14) jungties. Matysite 
raudonos spalvos įkrovimo proceso indikatorių (13).
Bateriją reikia krauti apie 3-4 valandas. Kai akumuliatorius įsikraus, indikatorius išsijungs. 

PASTABA: Įjungto prietaiso akumuliatoriaus įkrovimas trunka ilgiau, nei išjungto prietaiso.

PRIETAISO NAUDOJIMAS
Įjungimas:
Norėdami įjungti prietaisą, perjunkite pagrindinį maitinimo ON•OFF jungiklį (1) į padėtį ON.

Garso ir tembro reguliavimas:
Sukdami mygtuką - MASTER VOL + (12) galite sumažinti arba padidinti garsumą.
Žemų dažnių (bosų) lygį galima keisti sukant mygtuką - BASS VOL + (4).

Vienodintuvas
Prietaisas turi 5 juostų grafinį vienodintuvą su centriniais dažniais 100Hz–300Hz–1kHz–3kHz–
10kHz.
Reguliavimo diapazonas ± 10dB.
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MP3 formato failų atkūrimas:
1. Įstatykite atmintuką arba microSD ("TF" kortelę) atminties kortelę, kurioje yra MP3 formato įrašai.

SVARBU: siekdami užtikrinti tinkamą laikmenų veikimą, pirmiausiai įstatykite atminties 
kortelę arba atmintuką į jiems skirtą lizdą, ir tik po to įjunkite prietaisą, pasinaudodami 
maitinimo ON•OFF jungikliu (1). Neįstatykite ir neišimkite atminties kortelės arba atmintuko, 
kol prietaisas veikia. Įstatydami atminties kortelę arba atmintuką prietaisui veikiant, galite 
prarasti visą juose esančią informaciją ir/arba sugadinti įrangą!

SVARBU: Įdėkite microSD atminties kortelę, laikydami ją taip, kad aukso spalvos kontaktai 
būtų nukreipti į viršų. Įstatydami kortelę kita puse arba netinkamu kampu, galite pažeisti 
kontaktus arba kortelė tiesiog įstrigs jungtyje. 
Įstatykite kortelę į jungtį taip, kad pasigirstų spragtelėjimas, neįstatę kortelės iki galo 
negalėsite atkurti joje esančios informacijos.

2. Įjunkite prietaisą  jungikliu ON•OFF (1). Prasidės MP3 įrašų atkūrimas.
- Jeigu prieš tai buvote pasirinkę kitą režimą (bLUE, LINE arba FM radio), nuspauskite [Mode] 
(11) ir pasirinkite MP3 režimą (ekrane USB/TF).
- Paspauskite [  ] (9) norėdami aktyvuoti pauzės funkciją - įrašo atkūrimas bus sustabdytas.
- Pakartotinai paspausdami mygtuką [  ] (9) aktyvuosite įrašo atkūrimą nuo vietos, kur jis buvo 
sustabdytas.
- Ankstesnio arba kito įrašo pasirinkimas:

Paspauskite  [  ] (10) norėdami perjungti įrašą į priekį.
Paspauskite [  ] (7) norėdami grįžti atgal.

3. Išklausę įrašus, nuspauskite [  ] (9).
4. Prietaisas įjungiamas perjungiant pagrindinį jungiklį ON•OFF (1) į padėtį OFF.
5. Išimkitelaikmeną.

Išorinio šaltinio analoginio signalo atkūrimas:
1. Įjunkite prietaiso komplektacijoje esančio laido kištuką į prietaiso apvalų lizdą 3,5 mm AUX 
IN (15), antrą laido kištuką į signalo šaltinio LINE OUT lizdą (pavyzdžiui, išmaniojo telefono, 
planšetinio kompiuterio, MP3/MP4 grotuvo ir pan.) arba prie ausinių lizdo.
2. Įjunkite prietaisą, mygtuku [Mode] (11) pasirinkite režimą "LINE".
3. Nustatykite garsą.

Belaidis Bluetooth ryšys:
PASTABOS: 
• Bluetooth - tai technologija, naudojanti radijo bangas bevieliam prisijungimui prie 
netoliese esančių prietaisų. 
• Dėl didelės gamintojų, modelių ir programinės įrangos versijų įvairovės, absoliutus 
funkcionalumas negali būti užtikrintas.

1. Prietaiso prijungimas per NFC (prietaisams su NFC funkcija)

INFORMACIJA: prietaisai gali būti sujungti nuotoliniu būdu per NFC funkciją.
a. Įjunkite REGULATOR ir pasirinkite "bLUE" režimą.
b. Aktyvuokite NFC funkciją mobiliajame prietaise.
c. Lėtai kelkite mobilųjį prietaisą prie REGULATOR NFC simbolio (  ) kol išgirsite garso 
signalą ir mobilus prietaisas sugeneruos patvirtinimo signalą. 
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INFORMACIJA: ne visi išmanieji telefonai turi NFC funkciją.
2. Prietaiso prijungimas (prietaisams be NFC funkcijos)

a. Patikrinkite, ar jūsų mobiliajame prietaise (pvz., išmaniajame telefone) aktyvuota 
Bluetooth funkcija.
Pasitikslinkite perskaitydami mobilaus prietaiso naudojimo instrukciją.
b. Įjunkite prietaisą ON•OFF jungikliu (1). 
c. Paspauskite [Mode] mygtuką (11). Aktyvuokite Bluetooth režimą - ekrane mirksės 
užrašas "BT".
REGULATOR jungsis prie anksčiau prijungto prietaiso. REGULATOR aptikus anksčiau 
prijungtą prietaisą bus sugeneruotas garso signalas ir ekrane rodomas užrašas "BT" 
nustos mirksėjęs. Neaptikus anksčiau prijungto prietaiso, REGULATOR bus paruošta 
jungti naują prietaisą.
d. Aktyvuokite Bluetooth meniu savo mobiliajame prietaise ir nurodykite norimą prietaisą. 
Pasitikslinkite perskaitydami mobilaus prietaiso naudojimo instrukciją. Jūsų mobilaus 
prietaiso ekrane bus rodoma informacija apie prijungtą prietaisą (BT ID), pavadinimu 
REGULATOR.
e. Jei prašoma slaptažodžio, įveskite "0000" (arba kitą, priklausomai nuo jūsų mobiliojo 
įrenginio modelio arba programinės įrangos versijos).

INFORMACIJA: naudokite mobiliojo prietaiso valdiklius pasirinkdami įrašą, kurį norėsite 
atkurti ir atkūrimo režimą, pasirinkite garso lygį (pasitikslinkite perskaitydami mobilaus 
prietaiso naudojimo instrukciją). Garsumą galima reguliuoti mygtuku - MASTER VOL + 
(12)

3. Pakartotinas prijungimas per Bluetooth
a. Aktyvuokite Bluetooth meniu savo mobiliajame prietaise.
b. Įjunkite REGULATOR ir pasirinkite "bLUE" režimą.
c. Jeigu jūsų prietaisas buvo prijungtas prie REGULATOR, prisijungimas aktyvuosis 
automatiškai. Jeigu jūsų mobilusis prietaisas buvo prijungtas prie kelių prietaisų, prisijunkite prie 
REGULATOR rankiniu būdu.

PASTABOS:
• Priklausomai nuo įrašus atkuriančio prietaiso gamintojo, gali prireikti pakartotino 
prisijungimo (PAIRING).
• Jeigu negalite prisijungti prie prietaiso, išjunkite WiFi ir mobiliųjų duomenų perdavimo 
funkciją savo prietaise.
• Bluetooth suderinamumas su visais ateities kartų prietaisais (pvz., mobilaus ryšio 
telefonais) negali būti užtikrintas.
• Siekdami užtikrinti optimalų veikimą, įsitikinkite, kad prietaiso baterija yra įkrauta.
• Kai kurie mobilieji prietaisai turi energijos taupymo funkciją. Išjunkite energijos taupymo 
funkciją, nes ji gali trikdyti duomenų perdavimą Bluetooth režimu.

FM radijo imtuvo valdymas:
1. Jei displėjuje rodomi FM radijo dažnio skaitmenys (pvz., "87,5"), tai reiškia, kad yra įjungtas 
radijo režimas (jei displėjuje rodomi kito režimo ženklai, paspauskite mygtuką [Mode] (11) ir 
įjunkite radijo režimą).
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2. Paspauskite mygtuką [  ] (9) ir palaikykite 1 sekundę - prietaisas pradės paiešką ir aptiktų 
radijo stočių dažnių išsaugojimą prietaiso atmintyje - ekrane bus rodomi aptikto siųstuvo 
dažniai ir jų įrašymo prietaiso atmintyje vieta (pavyzdžiui, "P02"), o prietaisas atkurs trumpą 
transliuojamos laidos ištrauką.
Norėdami baigti FM radijo stočių paiešką, paspauskite [  ] (9) mygtuką.
Pasibaigus radijo stočių paieškai, prietaisas automatiškai pasirinks pirmą išsaugotą radijo stotį ("P01").
3. Spausdami [  ] (7) arba [  ] (10) mygtukus galite pasirinkti norimą radijo stotį iš prietaiso 
atminties.
4. Nustatykite garsą.

Mikrofono prijungimas: 
1. Išjunkite prietaisą.
2. Pasukite aido reguliatorių - ECHO + (19), pagrindinį garso lygio valdiklį - MASTER VOL + (12) 
ir mikrofono garso lygio valdiklį - MIC VOL + (20) iki mažiausios garso reikšmės.
3. Prijunkite mikrofono jungtį prie atitinkamos prietaiso jungties (21) ir/arba (22).

SVARBU: perjunkite dinaminio mikrofono jungiklį į padėtį ON.

4. Įjunkite prietaisą ON•OFF  jungikliu (1).
5. Ištarkite kelis žodžius į mikrofoną ir pasirinkite norimą garso lygį naudodami pagrindinį garso 
lygio valdiklį - MASTER VOL + (12) ir - MIC VOL + (20).

INFORMACIJA: naudokite aido reguliatorių - ECHO + (19), pasirinkdami norimą aido lygį.

Karaokės funkcija:
Norėdami pasinaudoti karaokės funkcija, prijunkite mikrofoną taip, kaip nurodyta skyrelyje 
"Mikrofono prijungimas", įstatykite atmintuką arba atminties kortelę su įrašytais muzikos kūriniais 
(taip pat galite naudoti mobilųjį prietaisą, prijungdami jį pasinaudoję Bluetooth ryšiu arba kitą 
išorinį muzikos atkūrimo prietaisą, prijungtą prie jungties AUX IN (15)).
1. Įjunkite prietaisą ON•OFF jungikliu (1).
2. Nuspauskite [Mode] mygtuką (11), pasirinkite MP3 muzikos šaltinį (USB/TF-BLUE-LINE-
Radio).
3. - MASTER VOL + (12)  ir -MIC VOL+ (14) nustatykite muzikos ir mikrofono garsą.
Naudodami Bluetooth (bLUE) arba "LINE" režimus galite rinktis garso lygį savo mobiliajame 
arba kitame išoriniame prietaise.

Šviesos efektai:
Prietaiso elementai ir garsiakalbiai gali būti apšviesti spalvotais LED diodais. 
Šiuos šviesos efektus galite įjungti/išjungti paspaudę mygtuką [Light] (8).
Šviesos efektų režimus galite pasirinkti paspaudę vieną iš šešių mygtukų (5). 

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ
Tai sudėtingas prietaisas, ir su juo reikia elgtis atsakingai. Norėdami naudoti šį prietaisą ilgai ir 
saugiai, laikykitės šių nurodymų:
1. Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje (kai temperatūra viršija 40˚C). Karštis gali 
pagreitinti elektroninių prietaisų gedimą, deformuoti akumuliatorių ir plastmasinius komponentus.
2. Saugokite prietaisą nuo vandens ir kitų skysčių.
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3. Nenaudokite prietaiso šalia galingų elektros lauko ir statinės elektros šaltinių.
4. Neardykite korpuso ir neremontuokite prietaiso savarankiškai.
5. Nenaudokite nestandartinių, nekokybiškų ar pažeistų komponentų, priedų ar akumuliatorių.
6. Jeigu prietaisas kurį laiką buvo vėsioje aplinkoje, atnešę jį į kambarį leiskite aprasojusiems 
komponentams išdžiūti apie 2 valandas ir tik po to junkite jį.
7. Neleiskite ardyti pritaiso asmenims, neturintiems pakankamos kvalifikacijos.
8. Saugokite prietaisą nuo smūgių, kritimo ir vibracijos.
9. Jeigu prietaisas sušlapo, būtinai išjunkite jį, nušluostykite ir leiskite išdžiūti šiltoje vietoje 
mažiausiai 24 valandas.

VALYMAS
Prietaisą valykite minkšta, sausa ar truputį sudrėkinta medžiaga, valymui nenaudokite tirpiklių 
(benzino, acetono, spirito ir pan.).
Nenaudokite abrazyvinių ar ėdžių valymo priemonių. Po valymo prietaisą rūpestingai 
nusausinkite.

Techniniai duomenys
Funkcijos:  atmintuko ir microSD atminties kortelės jungtys,
 dinaminio mikrofono 6.3 mm jungtis x 2,
 linijinis 3.5 mm išvesties lizdas,
 linijinis 3.5 mm išėjimas,
 FM radijas 87.5 - 108 mHz
Belaidis ryšys:  Bluetooth V2.1 + EDR
                                                NFC
Garsiakalbiai:  5.25” (133.4mm) x 2
Išvesties galia:  40W
Nustatomų dažnių diapazonas:  90Hz - 20kHz
Santykis signalas/triukšmas:  ≥60 dB
Įkrovimo maitinimo šaltinis:  9V, 1.3A, nuolatinė srovė
Akumuliatorius:  Ličio jonų 7.4V, 1800 mAh
Akumuliatoriaus darbo laikas*:  ≥ 10 valandų
Atkuriamų įrašų formatas:  MP3/WMA/WAV
Aplinkos temperatūra:  nuo 0˚C iki 40˚C
Santykinis aplinkos oro drėgnis:  20% - 90%
Matmenys:  420 x 214 x 254mm
Svoris:  4.35kg

*matavimai atlikti nustačius 50% garsą, matavimų rezultatai apytiksliai (priklauso nuo 
naudojamos atminties kortelės konstrukcijos ir įrašo turinio).

Galimi techniniai pakeitimai.
Saugokite aplinką! Neišmeskite šio prietaiso kartu su kitomis atliekomis, o perduokite 
į oficialią, antriniam perdirbimui skirtų daiktų, surinkimo vietą.

Šios instrukcijos padauginimas komerciniais tikslais yra draudžiamas.




