
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LOA GEEPAS 
Model: XP-1875 

 
Bảng phím và chức năng sử dụng:  
 

Điều 
khiển từ 

xa( 
remote) 

PHÍM CHỨC NĂNG VÀ ỨNG DỤNG TÙY CHỌN Điều khiển trên 
loa 

x INPUT:              Dò tìm chế độ chơi nhạc, tìm ngõ vào âm 
thanh( nguồn âm thanh) như USB/ AUX/ SD/ FM  

x 

x Standby:             bật tắt thiết bị nghe nhạc  

x Số 1->10, 10+ :   lựa chọn bài nhạc  

x Vol +/- :              Tăng giẩm âm lượng 
                            Khi chơi nhạc từ USB khi thiết bị được tắt 
hay cắm lại usb, âm lượng sẽ tự động cập nhật ở mức 25. 
nếu bạn muốn thay đổi âm lương thì điều khiên nó để tăng 
giảm. 

x 

x FR+/- :                điều chỉnh loa trước x 

x Tre+/- :               điều chỉnh âm cao  x 

x SW+/- :               điều chỉnh âm trầm x 

x USB/ BLUE:      chọn chế độ chơi từ USB/bluetooth/FM  

x 3D :                     chọn chế độ chơi nhạc(on/off)  

x FREQ+/- :          dò tìm tấn số dùng cho khi chơi FM radio  

x SCAN :               dò tìm thiết bị kết nối  

x STOP :                 dừng chơi nhạc  

 FM/input :          do tìm đài FM x 

 vol+/- : next hoặc prev . tăng giảm âm lượng khi /׀׀►/◄׀׀ 
bấm giữ từ 2-3 giây 

x 

 MANU:                chọn chức năng FR/TRE/SW sau khi trọn 
chức năng nào bấm tiếp Vol +/- để tăng giảm chức năng đó 

x 

x CH+/CH- :            dò kênh FM   

x RESET :               thiết lập cài đặt mặc định   

 FMAUTO:      play/pause hoặc chọn chế độ FM tự động  x/◄׀ 
 



HDSD căn bản:  
1. kiểm tra nguồn điện và cắm điện 
2. bật công tắc on/off phía sau máy 
3. cắm thiết bị kết nối với máy nghe nhạc 
4. lựa chọn chế độ chơi nhạc cho phù hợp. 

 
Hướng dẫn chơi chế độ Bluetooth: 

1. nhấn Input và chọn chế độ vào của bluetooth  
2. mở ứng dụng bluetooth trên thiết bị của bạn, quét dò tìm kiếm loa geepas. 

Ghép và kết nối với load để chơi nhạc 
3. Sau khi rút USB ra khỏi khe cắm, loa sẽ tự chuyển sang chế độ Bluetooth, 

sau có thể kết nối với 1 hoặc 2 điểm khác. 
4. khi đang chơi chế chộ USB/SD nhấn phím USB/SD/BLUETOOTH để chuyển 

sang chế độ chơi bluetooth. 
 
Hướng dẫn lắp đặt:  

1. tháo bỏ toàn bộ thùng và xốp khởi thiết bị 
2. bắt vít kết nối đế loa và máy nghe phía sau với 4 vít 
3. lắp ghép phần ống dẫn và loa trên. Đến đây hoàn thiện lắp đặt và sử dụng 


