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I. Hướng dẫn sử dụng mặt trước 
 
1. ăng-ten 
2. điều chỉnh âm thanh. 
3. tiếng vọng cực tiểu/ cực đại 
4. jắc cắm micro có dây 
5. đèn báo xạc điện 
6. đèn báo pin 
7. đèn báo Rf1 
8. điều chỉnh âm lượng micro có dây 
9. điều chỉnh âm lượng micro không dây 
10. đèn báo nguồn điện 
11. công tắc nguồn & công tắc xạc điện 
12. loa 
Chức năng USB giúp bạn có thể thưởng 
thức những bản nhạc theo ý muốn từ thẻ 
nhớ bên ngoài . 
 

 
 
 

 
 
 
 
II. Hướng dẫn sử dụng bộ thu phát 
 
1. jắc cắm micro 
2. công tắc nguồn 
3. đèn báo nguồn 
4. điều chỉnh âm lượng 
5. khe lắp pin (làm theo chỉ dẫn khi mở 
nắp) 
6. số tần số 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
I. Hướng dẫn sử dụng mặt trước 
1. điều chỉnh âm lượng micro không dây 
2. đèn báo nguồn điện 
3. đèn báo pin 
4. điều chỉnh âm lượng micro có dây 
5. jắc cắm micro có dây 
6. ngõ ra ghi âm 
7. ăng-ten 
8. điều chỉnh âm thanh 
9. đèn báo Rf1 
10. loa 
11. công tắc nguồn & công tắc xạc 
12. jắc cắm dòng điện DC  12-18V 
13. đèn báo xạc điện 
  

 
II. Điều khiển mặt sau  
1. miếng P.C tiếp nhận I (không được mở) 
2. miếng P.C tiếp nhận II 
3. dây điện AC 
4. lỗ treo 
 

 
 
III. Hướng dẫn sử dụng bộ thu phát 
1. jắc cắm micro 
2. công tắc nguồn 
3. đèn báo nguồn 
4. điều chỉnh âm lượng 
5. khe lắp pin (làm theo chỉ dẫn khi mở 
nắp) 
6. số tần số 
 

 
 
 



 
I. Hướng dẫn sử dụng mặt trước 
 
1. ăng-ten 
2. điều chỉnh âm thanh 
3. đèn báo xạc điện 
4. jắc cắm nguồn điện DC  12-18V 
5. điều chỉnh âm lượng micro không 
dây 
6. đèn báo Rf1 
7. công tắc nguồn & công tắc xạc 
8 . đường dây vào  
9. jắc cắm micro có dây 
10. điều chỉnh âm lượng micro có dây 
11. đèn báo pin  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Hướng dẫn sử dụng bộ thu phát 
 
1. jắc cắm micro 
2. công tắc nguồn điện 
3. đèn báo nguồn điện 
4. điều chỉnh âm lượng 
5. khe lắp pin (làm theo chỉ dẫn khi mở 
nắp) 
6. số tần số  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
IV. Hướng dẫn vận hành 
1. rút ăng-ten lên 
2  Cắm bộ nguồn đi theo máy vào nguồn điện sử dụng  
3. lắp pin vào bộ thu phát. Mở nắp theo hướng mũi tên chỉ rồi lắp pin 9V vào bộ thu phát. 

Lưu ý lắp pin theo đúng chiều cực . 
4. kết nối micro quàng tai hoặc micro cài ve áo vào jắc cắm bộ thu phát. (cắm chắc vào) 
5. bật công tắc nguồn điện bộ thu phát lên, đèn báo màu đỏ sẽ sáng. 
6. vặn nút điều chỉnh âm lượng bộ thu phát về mức nhỏ nhất. 
7. bật công tắc nguồn của thiết bị khuếch đại lên. Bên trên là điện vào, bên dưới là chức 
năng xạc điện. 
8. điều chỉnh âm lượng thiết bị và bộ thu phát để có được hiệu quả tốt nhất. 
9. đặt bộ thu phát cách thiết bị trên 3m để tránh bị vọng âm. 
 
V. Hướng dẫn xạc điện 
1. Lần đầu sử dụng thiết bị khuếch đại, cần xạc đầy lại ắc quy. Trong khi xạc lại, đèn báo 
sẽ nhấp nháy. Khi xạc đầy, đèn báo sẽ xanh. Mỗi lần xạc 10 – 12 tiếng. 
2. Khi đèn báo ắc quy (ắc quy yếu) nhấp nháy  hoặc sáng, cần xạc lại ắc quy ngay. 
3. Xạc lại ắc quy sau mỗi lần sử dụng . Mỗi lần xạc 10 – 12 tiếng. 
 
 
 
 
 
 


