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1. Vispārējās funkcijas 

Ieslēgt Ilgi nospiediet „pauze/atskaņot”, kamēr pārmaiņus mirgo 
zilā un sarkanā LED gaismas diode. 

Savienot pārī Kad skaļrunis ir ieslēgts, tas ieslēdzas automātiskajā 
statusā, ja runātājs jau ir iepriekš bijis savienots ar ierīci, 
tas automātiski savienosies ar iepriekšējo ierīci, pretējā 
gadījumā ieslēgsies pārī savienošanas režīms. 

Izslēgt Kad ierīce ir ieslēgta ilgi nospiediet „pauze/atskaņot”, 
kamēr sarkanā LED gaismas diode vienu reizi nomirgo, un 
skaļrunis izslēgsies. 

Automātiskā 
izslēgšanās 

Atrodoties pārī savienošanas režīmā, prece automātiski 
izslēgsies, ja netiks savienota ar ierīci 5 minūšu laikā. 

Uzlāde Lādētāju pieslēdziet ierīces portam (deg sarkana gaismas 
diode). 

Atbildēt uz 
zvanu 

Īsi nospiediet pogu “pauze/atskaņot” ienākošajam 
zvanam. 

Beigt zvanu Īsi nospiediet pogu “pauze/atskaņot”, lai beigtu zvanu. 
Otrais zvans Ja ienāk otrs zvans, ilgi nospiediet pogu „pauze/atskaņot”, 

lai noraidītu to, tad ilgi nospiediet pogu „pauze/atskaņot”. 
lai pārslēgtos starp diviem zvaniem, īsi nospiediet pogu 
„pauze/atskaņot”, lai beigtu zvanu. 

Noraidīt zvanu Ilgi nospiediet pogu „pauze/atskaņot”, lai noraidītu 
ienākošo zvanu. 

Palielināt 

skaļumu 

Īsi nospiediet pogu “ ”, lai palielinātu skaļumu. 

Samazināt 

skaļumu 

Īsi nospiediet pogu “ ”, lai samazinātu skaļumu. 
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Tālāk Īsi nospiediet pogu “ ”, lai pārslēgtu uz nākamo 

skaņdarbu. 

Iepriekšējais Īsi nospiediet pogu “ ”, lai pārslēgtu uz iepriekšējo 

skaņdarbu. 

Atskaņot/pauze Īsi nospiediet pogu “pauze/atskaņot”, lai 

atskaņotu/apturētu mūziku, kad prece ir pievienota. 

Atiestatīšana uz 

rūpnīcas 

iestatījumiem 

Ilgi nospiediet pogu “ ” +” ” pārī savienošanas 

režīmā, lai atiestatītu un izdzēstu pārī savienoto ierīču 

sarakstu. 

2. Savienošana pārī ar tālruni vai izklaides ierīci: 

 Ieslēdziet tālruni un pārliecinieties, vai ir aktivizēta tā Bluetooth funkcija.  

 Ieslēdziet Bluetooth skaļruni un dodieties pāra savienojuma režīmu. 

 Meklējiet savā tālrunī Bluetooth ierīces, izpildot tālruņa norādes. 

 Papildinformāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. 

 Pēc dažām sekundēm tālrunis norādīs ierīci kā atklātu. 

 Atlasiet to un izpildiet tālruņa norādes, lai atlasītu šo pāra savienojumu.  

 Kad tālrunis apstiprina pāra savienojuma izveidošanu, nospiediet Jā/Labi. 

 Beigās tālrunī atlasiet “savienot ar ierīci”. 

3. Ievade 

SP-920BT / SP-925BT izmantojiet 3,5 mm audio spraudkontaktu uzlādēšanai, 

kad akumulators ir tukšs. Jūs tikko izveidojāt savienojumu ar 

piezīmjdatoru/datoru, lai uzlādētu. Bluetooth funkcija būs gaidstāves režīmā, 

kad spraudkontaktis ir savienots ar USB portu un atgriežas pie Bluetooth 

funkcijas, kad spraudkontakts ir noņemts. 


