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Đặc điểm

1 đọc USB và thẻ nhớ SD, chơi nhạc tự động
2. tương thích USB 1.1/ 2.0, chạy ở chế độ USB HOST
3. hỗ trợ thiết bị đọc thẻ, thẻ Micro SD.
4. Nghe nhạc Mp3 (MPEG1, 2, 2.5, layer 3).
5. loop play (chạy liên tục đơn / tất cả )
6. 6 kiểu hiệu ứng âm thanh: Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass, Flat
7. Nghe đài FM : 87.5MHz ~ 108MHz

DIGITAL DISPLAY
Hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị
MODE
1. chọn 1 trong các chế độ USB/SD/Radio/turn off
2. nhấn giữ 1 vài giây để chọn hiệu ứng âm thanh khi thiết bị
chạy: Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass, Flat
3. nhấn để ngừng chạy : STOP
4. nhấn để dò kênh tự động và lưu lại khi thiết bị đang chạy chế
độ radio
5. nhấn vài giây để kiểm tra lượng điện trong pin.
NEXT/+
1. nhấn để vào bài hát tiếp theo
2. nhấn vài giây để tăng âm lượng
3. nhấn để điều chỉnh tần số khi đang chay chế độ radio
4. nhấn vài giây để dò kênh tiếp theo



PREY/-
1. nhấn để sang bài hát tiếp theo
2. nhấn vài giây để giảm âm lượng
3. nhấn để điều chỉnh tần số khi đang ở chế độ radio
4. nhấn vài giây để dò kênh trước
PLAY/PAUSE
1. nhấn để chạy / dừng bài hát
2. nhấn vài giây để chọn chế độ chạy liên tục (đơn/ tất cả)
3. nhấn để chọn kênh có sẵn khi đang ở chế độ radio
4. nhấn vài giây để dò kênh tự động và lưu lại kênh khi ở chế độ
radio
ANTENA
Kéo ra khi ở chế độ radio
POWER
Đèn báo điện nguồn / đèn báo xạc lại
ECHO
Điều chỉnh hiệu ứng tiếng vang
MIC
Khe cắm micro
USB
Khe cắm USB
VOL
Điều chỉnh âm lượng gốc
LINE IN
Khe cắm Aux Audio
SD
Khe cắm thẻ SD
DC
Xạc lại / khe cắm nguồn điện

Hướng dẫn

 Kiểm tra ắc quy còn đầy điện không.

 Xoay núm điều khiển âm lượng theo chiều kim đồng hồ để
vào thiết bị khuếc đại. Đèn sáng xanh nghĩa là điện vào.
Xoay núm theo chiều kim đồng hồ sẽ tăng âm lượng.

 Xoay ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nguồn tắt.

 Kết nối micro quàng tai vào khe cắm MIC và điều chỉnh
đúng khoảng cách giữa micro và loa để tránh tạp âm.

 LINE IN: ngõ vào Audio để kết nối với nguồn jắc cắm
3.5mm.



Xạc điện lại

Dùng Adapter đi theo máy để kết nối nguồn điện AC với jắc cắm
DC của thiết bị khuếch đại. Đèn báo của thiết bị sẽ nhấp nháy
màu đỏ và xanh. Khi ắc quy đầy điện, đèn báo sẽ sáng màu đỏ.

Thông số kỹ thuật

Công suất nguồn điện 25W
Hiệu điện thế dùng cho bộ xạc 10V 350mA
Trọng lượng thiết bị 360g
Điện cực Uni-Directional
Đáp tuyến tần số 100Hz-10KHz
Pin Pin lithium 7.4V
Độ nhạy của mic -51±1dB
Kích thước thiết bị 125*88*60mm

Lưu ý

Khi ắc quy sắp hết diện, đèn báo sẽ sáng xanh mờ. Sau đó sẽ tự
động tắt nguồn để bảo dưỡng ắc quy bên trong.Khách hàng cần
cắm Adapter vào nguồn điện để sạc cho thiết bị khuyếch đại

Khi dùng xong thiết bị khuếch đại, cần xạc điện lại kịp thời để
chuẩn bị sẵn cho lần dùng sau., không nên để thiết bị hết sạch
điện mới nạp sẽ làm giảm tuổi thọ của Pin, ac quy

Cấu tạo thiết bị

Thiết bị khuếch đại xách tay          x 1
Mic quàng tai  x 1
Cái nắn dòng x 1
Dây đeo x




