
 M800 Käyttöohje 
 

Toimintokuva: 

 

 

1. Virtakytkin / toisto ja tauko: 

A. Kytke päälle / pois päältä painamalla painiketta 3 sekuntia. 

B. Kun toistat musiikkia, paina lyhyesti -> tauko. Jatka painamalla 

lyhyesti uudestaan. 

2. Edellinen / Volume -: 

Musiikkitilassa; lyhyt painallus siirtyy edelliseen kappaleeseen, 

pitkä painallus vähentää äänenvoimakkuutta. 

3. Seuraava / Volume +: 

Musiikkitilassa; lyhyt painallus siirtyy seuraavaan kappaleeseen, 

pitkä painallus lisää äänenvoimakkuutta. 

4. Toimintatila: 

Paina lyhyesti "M" -näppäintä valitaksesi toimintatilan: Bluetooth, 

USB-muistitikku, TF-kortti, AUX, UHF (sopii vain UHF-versioon). 

5. Tallennus 

6. MIC liitäntä (langattomassa versiossa ei ole langallista MIC-

liitäntää). 

7. DC 5V latausportti 

8. AUX-liitäntä 

9. LED-näyttö (Näyttää vain akun varaustason.) 

10. USB paikka 

a. USB:n asentaminen ja toistaminen 

b. toimii power bankina 

11. TF-korttipaikka 

 

Käyttäminen: 

1. Langaton yhdistäminen äänenvahvistimeen (sopii vain UHF-

langattomaan versioon) 

A. Virran kytkemisen jälkeen langaton yhdistäminen kytkeytyy 

päälle automaattisesti 

Huom: Jos vahvistimesta ei kuulu ääntä, yhdistä UHF-taajuus 

manuaalisesti seuraavien vaiheiden mukaisesti. 

B. Yhdistä UHF-taajuus manuaalisesti: 

Kytke vahvistin päälle ja paina "M" -näppäintä 5 sekunnin ajan, 

jotta pääset UHF-yhdistymisen tilaan. Näytöllä näkyy "UHF". Kytke 

langaton mikrofoni päälle ja paina "+". Mikrofoni yhdistyy 

äänenvahvistimeen, kun ääniopaste sanoo “UHF is connected”. 

Huomautuksia: 

1. Langaton yhdistäminen  

Kun langaton yhdistäminen on onnistunut, älä paina 

"äänenvoimakkuus" -näppäintä pitkään, koska se saattaa katkaista 

yhteyden. 

2. TF-kortti / USB-muistitikku 

Aseta TF-kortti / USB oikein, jotta voit toistaa äänitiedostoja. 

Paina "M" -näppäintä, kun haluat vaihtaa TF-kortin / USB-tilan. 

Lyhyt painallus toistaa / keskeyttää. 

 

 

 

3. Toisto 

MP3-toistotilassa paina "M" -näppäintä 3 sekuntia, jolloin laite 

toistaa yksittäisen kappaleen. Paina uudelleen "M" -näppäintä 3 

sekuntia, jolloin laite toistaa kaikki kappaleet. 

Huom: Kun virta kytketään seuraavan kerran, laitteen oletuksena 

on toistaa kaikki kappaleet. 

4. Tallennus 

Tukee langallista MIC-tallennusta: Varmista, että USB-muistitikku 

tai TF-kortti on asetettu paikalleen ja kytke langallinen mikrofoni 

"MIC" -porttiin. Paina lyhyesti REC-painiketta tallentamiseen.  

5. AUX 

Liitä vahvistin ja ulkoiset äänilaitteet (tietokone, puhelin, mp3, 

mp4, jne.) AUX-kaapelilla suoraan. 

6. Kaiuttimen lataaminen 

Sammuta kaiutin ennen lataamista, kun akun tila on alhainen. 

Lataa vain omalla laturilla. 

Huomautuksia: 

1. Suosittelemme, että lataat akun täyteen ennen ensimmäistä 

käyttökertaa. 

2. Kaikki toiminnot pysähtyvät latauksen ajaksi. 

3. Irrota laturi pistorasiasta, kun akku on täyteen ladattu. 

7. Virtapankki 

Liitä kaiutin ja matkapuhelin lataustelineeseen normaalilla 

latauskaapelilla. 

8. Bluetooth-ohjeet 

Yhdistä Bluetooth-laitteen kanssa seuraavasti: 

1. Kytke vahvistin päälle ja siirry Bluetooth-tilaan. 

2. Siirry mobiiliasetuksiin ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön. Etsi 

laitteestasi "SD-M800" ja yhdistä se vahvistimeen. Yhdistäminen 

on onnistunut, kun ääniopaste sanoo "Bluetooth is connected". 

3. Kun yhdistäminen on onnistunut, vahvistin voi toistaa 

opetusmateriaaleja, oppimateriaaleja ja äänitiedostoja. (Langaton 

mikrofoni toimii samanaikaisesti.) 

 

Ominaisuudet: 

1. Vedenpitävä 

2. Akustinen vahvistin järjestelmä, jossa on voimakas ja selkeä 

ääni 

3. Varustettu Bluetooth 4.2: n pilvitoiminnolla, joka tukee 

opetusmateriaalin esittämistä Internetin kautta 

4. Suurkapasiteettinen 3.7V 4400 mAh litiumioniakku 

5. Tukee TF-korttia ja USB-flash-levyä 

6. Power bank toiminto 

 

Tekniset tiedot: 

Teho: 18W Taajuusvaste: 80Hz-18KHz 

Impedanssi: 4Ω Käyttölämpötila: -10℃-45℃ 

Latausjännite: DC 5V 1A Käyttöaika: 10-12 tuntia 

Musiikin 
soittoaika: 

8-10 tuntia Latausaika: 3-5 tuntia 
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UHF-langaton mikrofoni (vain UHF-langaton versio) 

 

Toimintokuva (langaton mikrofoni): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langattoman mikrofonin lataaminen: 

Kun akun varaus on alhainen ja sininen merkkivalo vilkkuu, kytke 

mikrofoni pois päältä ja lataa se mukana olevalla laturilla. 

Punainen merkkivalo palaa latauksen ajan. Kun valo sammuu, 

mikrofoni on ladattu täyteen. 

 

Ongelmien kartoittaminen: 

1. Kaiuttimesta ei tule ääntä, kun virta on kytketty: 

- Merkkivalo sammuu: akku on alhainen, lataa akku. 

- Merkkivalo palaa: korjaa manuaalisesti edellisen kappaleen 

ohjeen mukaan. 

- Ei vastausta minkään toimenpiteen jälkeen: paina ja pidä 

painettuna -näppäintä 10 sekunnin ajan resetoidaksesi 

kaiutin. Käynnistä kaiutin tämän jälkeen uudelleen. 

2. Korjaa UHF-taajuuspiste: 

- Jos huoneessa on useampi UHF-äänivahvistin, vältä keskinäiset 

häiriöt yhdistämällä langaton mikrofoni uudelleen. 

3. Kiertäminen: 

- Älä suuntaa mikrofonia kaiuttimeen ja pidä kaiuttimen ja 

mikrofonin välillä etäisyyttä yli 60 cm. 

- Laske äänenvoimakkuutta pienessä huoneessa. 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuusvaroitukset:  

1. Älä laita tuotetta/lisävarusteita tulen tai muun kuuman 

ympäristön läheisyyteen.  

2. Älä anna lisävarusteiden joutua veden tai kosteuden kanssa 

tekemisiin.  

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

räjähdysvaaran.  

4. Lataa tuote omalla laturilla. Lataamisen jälkeen muista irrottaa 

virtajohto pistorasiasta. Suosittelemme, että sammutat laitteen 

ladattaessa.  

5. Sammuta laite, jos langaton laite on kielletty.  

6. Sammuta laite lähellä herkästi syttyviä ja palavia aineita.   

7. Sammuta laite lentokoneessa. 

 

 

Maahantuonti ja markkinointi 

 

 

info@koulupalvelu.fi                www.koulupalvelu.fi 


