
 

 

 

 

Problema Priežastis 

Neužsidega maitinimo 
indikatorius 

Nepakanka baterijos įkrovimo
įtvirtintas įkrovimo kabelis.

Nėra garso Garsas neįjungtas arba 
nesureguliuotas. 

Nėra atgarsio Neįjungtas atgarsio efektas.

Triukšmas Išorinis triukšmas, mobiliojo

Bloga garso įrašymo kokybė Telefonas netinka garso
mikročipas. 

1. Dainavimas 
 
A: Per Bluetooth 
1. Įjunkite mikrofoną,
2. Pasirinkite “Q7”Bluetooth
3. Atidarykite norimą
4. Sureguliuokite Q
5. Dainuokite. 

 

   B: Per kabelį 
1.Parsiųskite norimą Karaoke
2. Įjunkite Q7. 
3. Prijunkite Q7 prie savo
4. Atidarykite Karaoke
5. Norėdami įrašyti savo

 

2. Įkrovimas 
 
Q7 įkraunamas per USB
Paprastai reikia dviejų

Sprendimas 

įkrovimo arba netinkamai 
kabelis. 

Prietaiso įkrovimas, kabelio kokybės
patikrinimas. 

 balso garsas Įjunkite mikrofoną arba padidinkite garsą.

efektas. Įjungti atgarsio efektą. 

mobiliojo ryšio trukdžiai. Rasti optimalų atstumą tarp mobiliojo
telefono ir mikrofono. 

garso įrašymui, silpnas Perkrauti telefoną arba pakeisti telefoną
naujesniu modeliu. 

 
mikrofoną, turi užsidegti mėlyna lemputė ir pasigirsti garsinis signalas. 

”Bluetooth ID ir prisijunkite. Slaptažodis: “0000”. 
norimą Karaoke programą ir pasirinkite dainą. 

Q7 garsą, atgarsį, bosą.  

Karaoke programą. 

savo mobiliojo telefono taip, kaip nurodyta iliustracijoje. 
Karaoke programą ir dainuokite. 

savo dainavimą, vadovaukitės Karaoke programos instrukcija. 

USB kabelį. Raudona lemputė nurodo, kad prietaisas yra įkraunamas. 
dviejų valandų pilnam įkrovimui. Kai Q7 pilnai įkrautas, raudona šviesa išnyks. 

s 

garsą. 

mobiliojo 

telefoną 

 



 

 

Muzika trukčioja Bluetooth 
režime 

Mikrofonas per toli, arba yra trukdžių tarp 
mikrofono ir mobiliojo telefono.  

Priartinti prie mobiliojo telefono, įsitikrinti, 
kad nėra papildomų trukdžių. 

Tyli muzika Mobiliojo telefono garsas per tylus arba 
muzikos failai prastos kokybės. 

Pagarsinti, parsiųsti geresnės kokybės 
muzikinius failus. 

Telefonas neprisijungia prie 
Bluetooth 

Atstumas tarp prietaisu per didelis, arba 
telefonas jau suporuotas su kitu prietaisu. 

Nutraukti ryšį su kitu prietaisu, laikyti 
telefoną arčiau KTV prietaiso. 

Grojanti muzika skamba 
keistai 

Muzika paleista per garsiai, arba per žemas 
baterijos įkrovimo lygis. 

Sumažinkite garsą, įkraukite bateriją. 

Telefonas neprisijungia prie 
Bluetooth (Apple iPhone) 

iOS nepalaiko Bluetooth išgavą Pabandykite prisijungti per muzikos grojimo 
programą 

 
 
 
 
 
 

Svarbu 
 
1. Vengti drėgmės ir aukštos temperatūros. 
2. Laikyti toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių. 
3. Norint išvengti garsinių trukdžių, laikyti pakankamą atstumą tarp  
Q7 ir mobiliojo telefono / personalinio kompiuterio / planšetės. 
 
Garantija 
 
Gaminiui taikoma vienerių metų garantija nuo pirkimo datos.  
Nepameskite garantijos lapelio.    


