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Đặc điểm
1. Micro , tai nghe được thiết kế chuyên nghiệp , độ nhạy cao, đáp tuyến nhanh, khử

rung tốt.
2. Với công suất 13W và các chế độ âm thanh cho hiệu ứng rõ, nét,  thiết bị này

hoàn toàn đáp ứng yêu cầu sử dụng trong không gian 100 – 150m2 và sử dụng
ngoài trời.

3. Với thiết kế kỹ thuật đặc biệt, thiết bị có hình dạng thanh thoát, tạo hình giống
cuốn sách.

4. Là thiết bị khuếch đại kỹ thuật số tích hợp đầu âm thanh kỹ thuật số, FM radio và
micro.

5. Thiết kế nhiều kiểu treo đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người sử dụng.
6. Chức năng âm vang giúp người sử dụng thuận tiện hơn, tránh được tạp âm bên

ngoài.
7. Chức năng LED/ TF/ USB và FM radio với hiệu quả âm thanh hoàn hảo, phù hợp

cho các hoạt động ngoài trời, không gian công cộng, sàn nhac.

Thông số kỹ thuật
1. Công suất: 30W
2. Đáp tuyến tần số: 100Hz – 10000z

3. Loa:
4. Hiệu điện thế làm việc:  7.4V  1500mAh (pin lithium)
5. Thiết bị nắn dòng DC ngoài: DC 9V  500mA

a. (AC: 110 – 240V/50HZ)
6. Thời gian nạp điện: 8-10 tiếng
7. Thời gian làm việc: 4 – 8 tiếng (tùy theo âm lượng)
8. Trọng lượng thiết bị chính : 330g (đã bao gồm pin)
9. Kích thước: 90mm x 1126mm x 38mm
10. USB: MP3 format
11. Tần số radio: 87.5 – 108Hz

Phụ kiện tiêu chuẩn
Tên gọi Thiết bị

khuếch đại
Mic quàng

tai
Thiết bị nắn

dòng
Dây đeo Hướng dẫn

sử dụng
Số lượng 1 1 1 1 1

Lưu ý:
1. Khi đèn báo nguồn điện không sáng, nghĩa là thiết bị đã hết pin  cần phải xạc điện.
2. Không được cho các tín hiệu nguồn âm thanh bên ngoài (như DVD và MP3)

hướng vào micro, để tránh bị sôi  hoặc  méo tiếng thậm chí làm hỏng thiết bị.
3. Để micro ở gần miệng (1-2cm) sẽ cho hiệu quả âm thanh tốt, đồng thời tránh bị rè

do lệch hướng.
4. Để xạc điện được tốt nhất, phải dùng thiết bị nguồn đi kèm , sử dụng đúng nguồn

điện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất
5. Để tránh chập điện hoặc điện giật, không để thiết bị tiếp xúc với nước mưa, hoặc

hơi ẩm.



6. Không tháo dỡ, trang bị thêm hoặc bảo dưỡng thiết bị nếu bạn không có chuyên
môn. Có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với cửa hàng bán sản phẩm.

7. Pin lithium có quy định tuổi thọ. Vì vậy, khi tuổi thọ còn ít, thì cần thay pin có
cùng thông số.

8. Pin thuộc vật tư tiêu hao, nên không bảo hành.
9. Tắt nguồn thiết bị trước khi rút USB ra, nếu không sẽ làm hỏng thiết bị hoặc USB.

Các chức năng điều khiển

Sử dụng micro
1. Để micro ở gần miệng (1-2cm) sẽ cho hiệu quả âm thanh tốt, đồng thời tránh bị rè

do lệch hướng.
2. Cắm jắc micro (Ø3.5mm) vào khe cắm MIC IN.
3. Bật nguồn lên, đèn báo nguồn sáng khi đó có thể sử dụng được thiết bị
4. Điều chỉnh âm lượng ở mức hợp lý, để tránh bị tiếng rít.

Sử dụng USB/ TF
Cắm USB có dữ liệu MP3 vào khe cắm USB, đèn báo USB sẽ nhấp nháy (đọc thẻ nhớ)
và sẽ nhấp nháy cho đến khi rút USB ra.
Nhấn về bài hát cuối cùng, nhấn giữ để giảm âm lượng.
Nhấn sang bài hát tiếp theo, nhấn giữ để tăng âm lượng.

Nhấn  là STOP (dừng lại)
Nhấn MODE để chuyển sang USB, TF, FM radio



Sử dụng FM radio
Nhấn nút USB/FM để chuyển sang chế độ radio. Do tần số từng vùng khác nhau, độ
mạnh của tín hiệu cũng khác nhau, nên trước khi dùng cần để chọn tự động.
Ấn giữ  (3 – 5 giây), thiết bị sẽ dò tự động. Dò xong, thiết bị sẽ lưu lại kênh từ thấp
lên cao. Nếu muốn tìm kênh mình cần, nhấn  lần thứ nhất để tới kênh đầu tiên, nhấn
lần thứ hai để tới kênh thứ hai, nhấn lần thứ ba để tới kênh thứ ba. Số lượng kênh được
lưu trữ phụ thuộc vào độ mạnh của tín hiệu radio của từng vùng.

Nhấn  để lên hoặc xuống tần số.

Sử dụng cổng vào Audio
Walkman, MP3, CD có thể dùng với cổng vào Audio để nghe nhạc.


