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Giới thiệu 
1. Thiết bị này bao gồm một ngõ vào cho micro không dây, 

một ngõ vào cho micro có dây và một ngõ vào cho tín 
hiệu audio. 

2. Thiết bị gồm một micro quàng tai hoặc micro cài ve áo 
hoặc micro cầm tay không dây. 

3. Nguồn điện gồm có nguồn điện AC bên ngoài, nguồn điện 
ắc quy bên trong. 

4. Thiết bị có mạch âm thanh, bộ phận điều biến điều chỉnh 
âm thanh ra. 

5. Thiết bị có chức năng echo để điều chỉnh tiếng vang theo 
ý muốn. 

6. Thiết bị có chức năng thu và chay băng. 
7. Có chức năng điều khiển âm lượng micro đeo lưng. 
8. Chức năng USB giúp bạn chơi nhạc tốt hơn với đầu nghe 

nhạc số. 
 
Lưu ý 

1. Không để thiết bị tiếp xúc với nắng nóng hoặc gần đồ 
dùng tỏa nhiệt, môi trường có nhiệt độ cao. 

2. Không để thiết bị vào nơi có nhiệt độ cao hoặc nhiều bụi. 
3. Lưu ý thông gió. 
4. Tắt nguồn điện AC nếu không dùng loa. 
5. Sử dụng hiệu điện thế như được ghi trên thiết bị và vận 

hành theo hướng dẫn. 
6. Khi đèn báo BATT sáng, cần xạc điện kịp thời. 
7. Không được mở vỏ thiết bị hoặc thò tay vào trong thiết bị, 

rất nguy hiểm. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, 
cần nhanh chóng tắt nguồn rồi liên lạc với cửa hàng bán 
sản phẩm. 

 

Hướng dẫn sử dụng 
1. Nguồn điện 
A. Khi sử dụng nguồn điện AC: 
Trước khi cắm bộ nguồn đi theo máy vào nguồn điện sử dụng , 
cần kiểm tra hiệu điện thế đúng với thông số in trên thiết bị. Nếu 
khác thông số, sẽ làm hỏng thiết bị. 
Bật công tắc nguồn lên ‘ON’, nếu đèn báo sáng đỏ nghĩa là thiết 
bị hoạt động bình thường. 
Mở nắp pin của bộ thu phát, lắp 1 viên pin 9V vào rồi đóng nắp 
lại, cắm phích cầm tay vào jắc MIC của bộ thu phát. Để đầu 
micro cách xa thiết bị 0.8 – 1m, đèn báo audio sáng đỏ trên thiết 
bị,khi đó bộ thu phát không dây bắt đầu làm việc. Có thể điều 
chỉnh MIC 1 WM 1 hoặc MIC 2 WM 2 theo ý muốn. 
 
B. Khi sử dụng ắc quy 12V đi kèm thiết bị trên bộ khuyếch đại  
Lắp ắc quy  vào đúng chiều cực (DC 12 V đỏ “+”, đen “-“). 
Bật công tắc nguồn lên ‘ON’. Nếu đèn báo sáng đỏ, nghĩa là thiết 
bị hoạt đọng bình thường. 
 
C. Khi sử dụng nguồn DC bên ngoài: 
Khi kết nối nguồn điện bên ngoài hoăc ác quy  với bộ nối 12V 
3A, cần lưu ý đúng chiều cực. Bật nguồn lên, thiết bị có thể làm 
việc bình thường. 
 
D. Khi xạc điện: 
Cắm phích  điện vào jắc cắm AC. Đèn sáng đỏ nghĩa là đang sạc 
điên, đèn sáng xanh nghĩa là đã xạc đầy. 
Nếu không dùng thiết bị trong thời gian dài, cần xạc 2 tháng 1 
lần. 
 
 



  
Hướng dẫn sử dụng 
 
2. Vận hành chức năng thông thường: 
Âm lượng bình thường: bật công tắc nguồn lên, điều chỉnh núm 
PLAY và TONE để đạt hiệu quả âm thanh tốt nhất. Đèn báo sẽ 
hiển thị mức âm thanh. 
Hát Karaoke với micro có dây: Cắm micro vào jắc cắm MIC 1 
hoặc MIC 2, không nên để mic quá gần bộ khuyếch đại tín hiệu 
để tránh bị rít. Điều chỉnh núm MIC 1, MIC 2, ECHO và TONE 
để đạt hiệu quả âm thanh tốt nhất. Thiết bị có chức năng dùng cho 
băng đĩa. 
Nguồn âm thanh ngoài (CD, VCD): cắm thiết bị âm thanh ngoài 
vào jắc cắm AUX/ MP3 IN, điều chỉnh núm AUX hoặc TONE để 
khuếch đại âm thanh. 
Thu băng : mở cửa chạy băng, cho băng trắng để ghi âm vào, 
nhấn nút ghi âm là có thể ghi âm theo ý muốn. 
 
3. Bộ thu micro không dây 
Lắp pin 9V vào bộ thu phát của micro đeo lưng, chỉnh công tắc 
nguồn ra giữa. Đèn báo nguồn sẽ sáng. Mở nguồn điện của thiết 
bị chính và kéo ăng-ten ra. Đèn RF nhận tín hiệu sẽ sáng, loa 
không phát âm thanh. 
Chỉnh công tắc bộ thu phát lên ON là có thể nghe được giọng nói. 
Điều chỉnh núm MIC 1 WM 1 hoặc MIC 2 WM 2, ECHO và 
TONE trên bộ khuyếch đại đến đúng vị trí để âm thanh ra loa rõ, 
nét, không có tiếng rít. 
Khi đèn báo bộ thu phát sáng một lúc lâu, nghĩa là pin yếu. Cần 
nhanh chóng thay pin. 
 
 

Miêu tả chức năng thiết bị 
 

         
 



 
Thông số kỹ thuật 
 
Thiết bị khuếch đại 
công suất âm thanh ra             43W (cực đại) 
dải tần số                               180 - 270MHz 
tỷ lệ tín hiệu đối với tiếng ồn ≥80dB 
hiệu điện thế nguồn điện     AC220V 50Hz / DC 12V 7Ah 
cách nhận tín hiệu                FM 
trở kháng công suất              600 ohm 
tốc độ băng                           4.76cm/S 
mức dao động ổn định          ≤ 0.5% 
tần số ổn định                       ±0.005% (-200C – 400C) 
méo tiếng                              <0.5% (10dBuV) 
đáp tuyến tần số                    150Hz – 1500Hz 
 
Bộ thu phát 
Đáp tuyến tần số                   150Hz – 1500Hz 
Nhiệt độ làm việc                  -200C – 400C 
Pin                                        pin nối tầng 9V 
Tiêu hao pin                         khoảng 25mA 
Công suất bộ thu phát          khoảng 10mW 
Công suất sóng hỗn hợp      <50dBm 
 
 
 

Thông số kỹ thuật 
 
Máy chủ 
Tín hiệu ngoài:  MIC có dây, MIC không dây (x1 hoặc x2 tùy 
chọn) 
Tín hiệu ngoài               ngõ ra audio 3.5         x 1 
Loa 4 ohm, 6 inches      
Khoảng cách hiệu quả  đường  kính 100M 
Pin trong                      DC 12V /2.2Ah 
Trọng lượng                3.85KG 
Kích thước                  235 x 160 x 335mm 
Nguồn điện vào:   AC 220V  50Hz hoặc AC 110V 60Hz tùy chọn 
 
 
Lưu ý 
Khi pin yếu, cần xạc lại. Nếu pin xả quá mức sẽ bị hỏng hẳn. 
Để thiết bị nơi thông thoáng, không bị vật cản xung quanh đảm 
bảo tín hiệu ổn định và tốt nhất  (như tường nhà …). 
Lỗ thoát hơi trên bộ khuyếch đại cần được để thông khí, không 
được bịt bằng giấy báo, vải bàn, mành rèm hoặc các vật khác. 
Không được để đèn nến trên thiết bị. 
Đặt tránh môi trường có pin chảy. Không vứt pin hỏng bừa bãi, 
cần bỏ vào thùng rác riêng. 
Không được để nước rơi vào thiết bị. Không để các vật có đựng 
nước lên trên thiết bị. 
 

                   
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 


