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I. ATSARGUMO PRIEMONĖS 

1. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl 

netinkamo įrenginio naudojimo ir saugojimo. 

2. Prieš jungiant įrenginį prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad ant įrenginio nurodyta įtampa atitinka 

elektros lizdo įtampą. 

3. Nejunkite ir neatjunkite šio įrenginio nuo/prie elektros lizdo drėgnomis rankomis. 

4. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės. 

5. Saugokite įrenginį nuo dulkių, šilumos šaltinių ir ekstremalių temperatūrų. Venkite naudoti ir laikyti 

šį įrenginį aplinkoje, kurioje yra stiprus magnetinis laukas. 

6. Atjungdami įrenginį visada laikykite už kištuko. Niekada netraukite už laido. 

7. Įrenginį ir jo maitinimo laidą laikykite atokiau nuo šilumos, vandens, drėgmės, aštrių briaunų ir kitų 

veiksnių, kurie gali pažeisti įrenginį ar jo maitinimo laidą. 

8. Neardykite įrenginio korpuso, nes tai gali sukelti elektros smūgio pavojų. 

9. Neardykite įrenginio ir nebandykite jo taisyti patys. Esant pažeidimui, kreipkitės į įgaliotą techninės 

priežiūros centrą ar pardavėją patikrai bei remontui atlikti. 

10. Atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo, jei neketinate įrenginio naudoti ilgą laiką. 
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II. ĮRENGINIO APRAŠYMAS 

1. Priekinė dalis 

 

1 Mikrofono prioretizavimas (OK PRI) 10 Kartojimas (REPEAT) 

2 Gitaros garsumo valdiklis (GUITAR) 11 Groti/Pauzė/FM stočių paieška 

3 Mikrofono garsumo valdiklis (MIC) 12 Garso šaltinio pasirinkimas (INPUT) 

4 Mikrofono aidėjimo valdiklis (ECHO) 13 Ankstesnis/-FM dažnis/Garso mažinimas 

5 Žemų dažnių valdiklis (BASS) 14 SD atminties kortelės lizdas 

6 Aukštų dažnių valdiklis (TREBLE) 15 USB prievadas 

7 Garsumo valdiklis (MASTER) 16 Ekranas 

8 10+ 17 Mikrofono įvestis (MIC) 

9 Sekantis/+FM dažnis/Garso didinimas 18 Gitaros įvestis (GUITAR) 
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2. Galinė dalis 

 

 

19 Garso signalo įvestis 22 Akumuliatoriaus krovimo indikatorius 

20 12V DC išorinio akumuliatoriaus jungtis 23 Maitinimo indikatorius 

21 Pilnai įkrauto akumuliatoriaus indikatorius 24 DC maitinimo lizdas 

25 Maitinimo jungiklis   
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19 Garso signalo įvestis 23 12V DC išorinio akumuliatoriaus jungtis 

20 Garso signalo išvestis 24 Maitinimo jungiklis 

21 Pilnai įkrauto akumuliatoriaus indikatorius 25 AC maitinimo lizdas 

22 Akumuliatoriaus krovimo indikatorius   
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3. Nuotolinio valdymo pultas 

 

1 Nutildyti (MUTE) 9 Ankstesnis įrašas/FM stotis (CH-) 

2 Įjungti/išjungti 10 Sekantis įrašas/FM stotis (CH+) 

3 Ankstesnis aplankas (FL-) 11 Pagarsinti (VOL+) 

4 Kartoti aplanką (FL REP) 12 Pritildyti (VOL-) 

5 Sekantis aplankas (FL+) 13 Skaičių mygtukai 

6 Ekvalaizeris (EQ) 14 Įrašyti (REC) 

7 Kartoti 15 Pasirinkti garso signalo šaltinį (MODE) 

8 Groti/stabdyti/FM stočių auto paieška   
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III. SISTEMOS PAJUNGIMAS 
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IV. MAITINIMAS 

1. Prieš prijungdami įrenginį prie maitinimo lizdo, įsitikinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka 

maitinimo lizdo įtampą. 

2. KM1712: prijunkite komplekte esantį maitinimo adapterį prie maitinimo tinklo. Norėdami įjungti 

prietaisą, perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį ON. 

3. KM1715: kai įrenginį prijungiate prie AC maitinimo lizdo, maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį 

ON/AC. Naudodami įrenginį akumuliatoriaus režimu perjunkite maitinimo jungiklį į ON/DC padėtį. 

4. Įkrovimo metu užsidegs įkrovimo indikatorius; pilnai įkrovus akumuliatorių užsidegs pilnai įkrauto 

akumuliatoriaus indikatorius. 

5. Norėdami apsaugoti įrenginio akumuliatorių, po kiekvieno naudojimo pilnai jį įkraukite. 

6. Visada išjunkite įrenginį, jeigu jis nėra naudojamas. 

V. AUX/USB/SD/FM REŽIMAI 

1. Įjunkite įrenginį, prijunkite prie garso šaltinio ir leiskite garso įrašus. 

2. Įdėkite USB atmintinę/SD kortelę, jei norite klausyti MP3 įrašų iš atminties laikmenų. Paspauskite 

MODE mygtuką ir pasirinklite USB/SD įvesties šaltinį arba FM radiją. 

3. Norėdami pereiti į KARAOKE rėžimą tiesiog prijunkite laidinį mikrofoną arba komplektacijoje esantį 

belaidį mikrofoną ir nustatykite mikrofono garsumą. 

VI. BLUETOOTH REŽIMAS 

1. Įjunkite įrenginį. 

2. Nuspauskite ir laikykite MODE mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas BLUE (įsijungs Bluetooth 

režimas). 

3. Įjunkite Bluetooth sąsają savo išmaniajame įrenginyje ir ieškokite garso sistemos. 

4. Susiekite garso sistemą su išmaniuoju įrenginiu. Apie sėkmingą susiejimą informuojama garsiniu 

signalu. 
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VII. TECHNINIAI PARAMETRAI 

 KM1712 KM1715 

Galia (RMS) 40 W 60 W 

Varža 4 Ω 4 Ω 

Jautrumas 93 ± 3 dB 95 ± 3 dB 

Dažnių juosta 50 Hz ~ 20 kHz 40 Hz ~ 20 kHz 

Signalo-triukšmo santykis ≥ 71 dB 

Harmoninis iškraipymas ≤ 0.7% (1 W) 

Garsiakalbiai 1 colio + 12 colių 1 colio + 15 colių 

Belaidžių mikrofonų dažnis 615.15 MHz / 620.85 MHz 

FM dažnių diapazonas 87.50 – 108.00 MHz 

Bluetooth versija 2.1 

Palaikomi garso formatai MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE 

Įvestis/išvestis 

SD atminties kortelių skaitytuvas 

USB prievadas 

Gitaros įvestis (6.3 mm lizdas) 

Mikrofono įvestis (6.3 mm lizdas) 

Garso signalo įvestis (2x RCA) 

- Garso signalo išvestis (2x RCA) 

DC maitinimo lizdas (15 V, 2 A) AC maitinimo kabelio lizdas 

Maitinimas 

AC maitinimo adapteris ~100 – 

240 V; 50/60 Hz 

AC maitinimo adapteris ~220 – 

240 V; 50/60 Hz 

Išorinis akumuliatorius: 12V DC 

Integruotas akumuliatorius: 12 V, 

4 Ah 

Integruotas akumuliatorius: 12 V, 

7 Ah 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį įrenginį, apsilankykite www.krugermatz.com 

PAGAMINTA KINIJOJE. 

                  

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiro surinkimo sistemos) 

Šis ženklas, nurodytas ant gaminio ar jo dokumentuose, rodo, kad pasibaigus jo eksploatavimo laikotarpiui jo negalima išmesti su 

kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai, 

atskirkite jas nuo kitų atliekų ir perdirbkite atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Namų vartotojai 

turėtų kreiptis į mažmenininką, kur jie įsigijo šį produktą, arba į savo vietos valdžios įstaigą, kad gautų išsamią informaciją apie tai, 

kur ir kaip galėtų priduoti šį įrenginį perdirbimui. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją. Šio produkto negalima maišyti su 

kitomis komercinėmis atliekomis. 


