
                            
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Let’s Go Party Speaker 72 

 
Uživatelský manuál 

 
  



Ovládací prvky 
 

 
 
1. MIC1 (mikrofonní vstup) 
2. MIC2 (mikrofonní vstup) 
3. AUX IN (vstup pro externí zdroj zvuku) 
4. TF (port pro SD kartu) 
5. USB (port pro USB disk) 
6. DC IN (připojení napájení) 
7. Indikátor nabíjení 
8. Hlasitost mikrofonu 
9. Hlavní ovladač hlasitosti 
10. Mode (přepínání režimu) 
11. Předchozí skladba 
12. Následující skladba 
13. Play/Pause 
14. TWS (režim True Wireless Stereo) 
15. Zapnutí vypnutí zařízení / světelného efektu 



Popis funkcí 
 
Základní obsluha 
1. Hlavní hlasitost: Otočením doprava nebo doleva upravíte hlavní hlasitost v libovolném režimu. 
2. Hlasitost mikrofonu: Otočením doprava nebo doleva upravíte hlasitost připojeného mikrofonu. 
3. Režim: krátkým stisknutím přepnete režim mezi BT-USB-TF-LINE IN 
 
Přehrávání souborů MP3 z SD/USB 

1、 Vložte USB disk do USB portu pro přehrávání uložených skladeb formátu MP3, WMA, WAV. 

2、 Vložte SD kartu do slotu (označen TF) a přehrávejte uloženou hudbu ve formátu MP3, WMA, WAV. 

3、 Tlačítko Play/Pause: Krátkým stisknutím spustíte přehrávání/pozastavení 

4、 Tlačítko Předchozí/Další skladba: Krátkým stisknutím přejdete na předchozí/následující skladbu 
 
Popis funkce mikrofonu 

1、 Po připojení mikrofonu můžete použít mikrofon pro karaoke. 

2、 Pokud vaše verze produktu neobsahuje mikrofon, v případě potřeby si zakupte 6.35mm drátový 
mikrofon (případně 3.5mm s redukcí na 6.3mm konektor typu „jack“). 
 
Popis funkce Bluetooth 

1、 Stiskněte tlačítko BT pro vstup do režimu Bluetooth. Pomocí ovládacích prvků na vašem zařízení 
vyhledejte dostupná bluetooth zařízení a vyberte „PA2“ pro připojení. Po úspěšném spárování reproduktor 
potvrdí zprávou „Connected“ (Připojeno). 

2、 Přehrávání hudby: Krátkým stisknutím tlačítka Play/Pause a Předchozí/Další skladba ovládáte 
přehrávání bluetooth zařízení. 

3、 Manuální spuštění párování: Dlouze stiskněte tlačítko BT, abyste spustili režim párování. 
 
Popis funkce světla 

1、 Po zapnutí se rozsvítí kontrolka. 

2、 Tlačítko světla: krátkým stisknutím změníte různé světelné efekty anebo je zapnete či vypnete. 
K dispozici je šest světelných efektů. 
 
Popis funkce TWS 
TWS znamená volně přeloženo „opravdové bezdrátové stereo“, což je využití dvou reproduktorů pro 
stereofonní reprodukci. Jeden jako levý a druhý jako pravý kanál. Pro spuštění TWS potřebujete dva kusy 
těchto reproduktorů 

1、Připojení TWS: Současně zapněte napájení obou jednotek a přejděte do režimu Bluetooth, dlouze 
stiskněte tlačítko TWS na jedné jednotce po dobu 3 sekund, oznámení z druhé jednotky potvrdí, že připojení 
Bluetooth je úspěšné . 

2、Zrušení TWS: Dlouhé stisknutí tlačítka BT na jedné z připojených jednotek po dobu 3 sekund. 
 
Indikace nabíjení 
1. Nabíjení je nutné, když je baterie vybitá, či produkt přejde do stavu s nízkou spotřebou energie, hlasitost 
klesne na 70 %. K nabíjení použijte dodaný adaptér.  
 
2. Červené světlo signalizuje nabíjení. Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne. 
 
Poznámka: Nabíjejte prosím při prvním nabíjení déle než 6 hodin. Baterii je nutné nabíjet i při nepoužívání 
zařízení alespoň jednou za 3 měsíce, aby jste zachovali její životnost po co nejdelší dobu. 
  



 

 
 
Pokud je k produktu připojen tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na produkt vztahuje 
evropská směrnice 2012/19/EU. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a 
elektronických výrobků. Jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nelikvidujte staré výrobky s 
běžným domovním odpadem. 
 
Tento výrobek vyhovuje požadavkům EU 
 
Výrobce N-Gear 
 
N-Gear Office 
Salland 9 
1948 RE Beverwijk 
Nizozemí 
www.n-gear.eu 
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