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Ominaisuudet: 

 

1. Ensimmäinen 2,4 G:n digitaalinen langaton tekniikka, vakaa 

suorituskyky, automaattinen yhteyden muodostus. 

2. 7.4 V / 1200mAh litiumparisto --- pitkä valmius & käyttöaika. 

3. Älykäs digitaalinen ID-tila, automaattinen sovitus verkossa. 

4. Älykäs digitaalinen toimintamoduuli, pieni virrankulutus, korkea 

hyötysuhde, suuri teho jopa 18W. 

5. Yksinomainen patentti, ergonominen muotoilu, mukava, 

tyylikäs ja helppo kuljettaa. 

6. Kattaa jopa 2000 neliömetrin alueen. 

7. Langattoman mikrofonin lataus USB-kaapelilla suoraan 

vahvistimesta. 

8. Digitaalinen äänenkäsittely lähetys, vastaanotto, selkeä 

äänenlaatu ja korkea herkkyys. 

9. Toiminnan merkkivalo. 

Tekniset tiedot: 

Teho: 18W Taajuusvaste: 90Hz-18KHz 

Impedanssi:  3Ω Käyttölämpötila: -10℃-45℃ 

Latausjännite: DC9V, 1A Käyttöaika:  12-18 tuntia 

Musiikin 

soittoaika:  

6-10 

tuntia 

Latausaika:  3-5 tuntia 

 

Toimintokuva: 

 

1: virtakytkin / äänenvoimakkuuden säätö  

2: tila 

3: toisto / tauko  

4: edellinen 

5: seuraava  

6: TF-kortti 

7: USB-levy 

8: lataus-LED 

9: MP3-tilan LED  

10: PA-tilan LED  

11: DC 9V-laturi  

12: AUX-ääni 

13: mikrofoni 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintatila: 

 

1. Virtakytkin / äänenvoimakkuuden säätö: Kierrä pyörää "ON" -

asentoon, kunnes kuulet "klik" -äänen ja sininen valo syttyy; 

vahvistin on kytketty päälle. "+" nostaa äänenvoimakkuutta, “-” 

pienentää äänenvoimakkuutta. Käännä ”rullaa” ”-” -merkin 

suuntaan "OFF" -asentoon; kuuluu "klik" -ääni ja merkkivalo 

sammuu, virta on sammutettu. 

 

2. Kytke virta sekä vahvistimeen että langattomaan mikrofoniin. 

Vahvistin ja langaton mikrofoni yhdistyvät toisiinsa 

automaattisesti. Odota 5 sekuntia, yhdistyminen on onnistunut, 

kun laitteesta kuuluu äänimerkki ja langattoman mikrofonin 

keltainen merkkivalo palaa. 

Yhdistäminen langalliseen mikrofoniin: Aseta langallinen mikrofoni 

"MIC" -porttiin, järjestelmä käynnistää automaattisesti 

yhdistymisen. Yhdistyminen on onnistunut, kun keltainen LED valo 

palaa. 

 

Huom: Tämä laite tukee äänen- ja musiikin toistoa 

samanaikaisesti. Kun olet yhdistänyt mikrofonin 

äänenvahvistimeen, paina lyhyt painallus " ", jolloin MP3-

kortin lukutila pysähtyy ja mikrofonin äänenvahvistus on 

voimakkaampi. 

 

3. Indikaattorin toiminnot: 

Sininen valo: Valo palaa koko ajan, joka tarkoittaa, että laite on 

käynnissä tai valmiustilassa. Sininen valo vilkkuu kerran sekunnissa 

MP3-kortin lukutilassa. Sininen valo vilkkuu hitaasti kerran 3 

sekunnissa, jolloin laite soittaa yhden kappaleen kerrallaan. 

Punainen valo: Punainen merkkivalo vilkkuu, kun akku on 

alhainen. Punainen valo vilkkuu latauksen aikana. Punainen valo 

palaa yhtäjaksoisesti, akku on täysin latautunut. 

Keltainen valo: Pitkä valo tarkoittaa, että langallinen mikrofoni on 

liitetty vahvistimeen onnistuneesti tai 2,4 G: n langaton mikrofoni 

ja vahvistin on yhdistetty valmiiksi. 

(Vahvistustilanteessa sekä sininen että keltainen valo palavat 

pitkään.) 

 

4. TF / U-levyn toisto: 

Aseta TF-kortti tai USB-muistilevy vahvistimeen laitteen merkkien 

mukaan, jolloin se voi toistaa TF-kortin tai USB äänitiedostoja. 

Toisto / tauko: Paina MP3-kortin lukutilassa lyhyesti ” ”.  

 

5. Äänen tulo:  

Yhdistä tietokoneeseen, puhelimeen, MP3 / MP4 tai muuhun AUX 

-laitteeseen, paina lyhyesti “M” , jolloin äänenvahvistin toistaa 

edellä mainitut äänet suoraan. 

 

6. Akun lataus:  

Käytä laitteen mukana tulevaa laturia. Punainen merkkivalo 

vilkkuu latauksen aikana ja kun punainen LED-valo palaa 

yhtäjaksoisesti, on akku täyteen ladattu. 

Huom: Suosittelemme, että vahvistin ladataan täysin ennen kuin 

käytät sitä ensimmäistä kertaa. 

 

7. Viimeinen / seuraava:  

MP3-kortin lukutilassa, paina tätä näppäintä (nro. 4-5 kuva) 

lyhyesti valitaksesi suosikkikappaleesi. 
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Ratkaise joitakin normaaleja ongelmia itse: 

1. Virta on päällä, mutta vahvistimessa ei ole ääntä. 

- Näyttö on himmeä: Tarkoittaa pienitehoista virtaa, lataa 

vahvistin. 

- Näyttö on kirkas: varmista, että olet asettanut mikrofonin 

oikeaan paikkaan. 

2. Äänenvahvistin kiertää. 

- Käytä mikrofonia oikein: aseta mikrofoni noin 5 cm suun eteen ja 

pidä mikrofonin ja vahvistimen välinen etäisyys 60-70 cm. 

 

2.4G langaton mikrofoni: 

 

Yhdistäminen: 

 

1. Yhdistäminen automaattisesti: 

Käynnistä sekä 2,4 G: n langaton äänenvahvistin että 2,4 G: n 

langaton mikrofoni. Langattoman mikrofonin keltainen valo 

vilkkuu, mikä tarkoittaa, että langaton mikrofoni ja äänenvahvistin 

yhdistyvät automaattisesti. Odota 5 sekuntia, yhdistyminen on  

onnistunut, kun laitteesta kuuluu ”Di-Di” -ääni. Nyt langattoman 

mikrofonin keltainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. 

 

2. Liitä 2.4G-taajuuspiste manuaalisesti: 

Jos haluat yhdistää vahvistimen ja langattoman mikrofonin 

uudelleen manuaalisesti, kytke laite päälle. Paina 5 sekuntia “M” -

näppäintä ja kytke sitten langaton mikrofoni päälle ja odota noin 5 

sekuntia, jonka jälkeen yhdistyminen tapahtuu. (Tätä toimintoa 

tulisi käyttää, jos langaton mikrofoni on vaurioitunut, korvattu tai 

käytössä on useampi kuin yksi äänenvahvistin.) 

3. Langattoman mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö: 

Voit säätää äänenvoimakkuutta langattoman mikrofonin kautta.  

“-” vähentää äänenvoimakkuutta, ”+” lisää äänenvoimakkuutta. 

 

4. Langattoman mikrofonin lataaminen: 

Langattoman mikrofonin akku on alhainen, kun punainen 

merkkivalo alkaa vilkkua, se on ladattava. Sammuta mikrofoni ja 

kytke langattoman mikrofonin liitäntäpistoke Mini-USB-liitäntään 

ja USB-liittimen toinen puoli laturiin. Latauksen aikana punainen 

merkkivalo palaa pitkään ja se sammuu, kun akku on täyteen 

ladattu. 

 

 

Huom: 

1. Langattoman äänenvahvistimen USB-liitin lataa mikrofonin. 

2. Normaali latausaika on noin 3-4 tuntia. 

3. Suosittelemme lataamaan mikrofonin ennen käyttöä. 

 

 

Turvallisuusvaroitukset:  

1. Älä laita tuotetta/lisävarusteita tulen tai muun kuuman 

ympäristön läheisyyteen.  

2. Älä anna tuotteen/lisävarusteiden joutua veden tai kosteuden 

kanssa tekemisiin.  

3. Älä avaa akkua itse. Akun vaihtaminen väärin voi aiheuttaa 

räjähdysvaaran.  

4. Lataa tuote omalla laturilla (DC9V, 2A). Lataamisen jälkeen 

muista irrottaa virtajohto pistorasiasta. Suosittelemme, että 

sammutat laitteen ladattaessa.  

5. Sammuta virta painamalla kauko-ohjainta yli 3 sekuntia, kun 

tuotetta ei käytetä.  

6. Sammuta laite, jos langaton laite on kielletty.  

7. Sammuta laite lähellä herkästi syttyviä ja palavia aineita.   

8. Sammuta laite lentokoneessa. 

 

 

Maahantuonti ja markkinointi 
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