
SD-S92 Äänenvahvistimen käyttöohje 
 
Ominaisuudet: 

1. UHF-korkeataajuinen langaton vahvistusteknologia ja 

langaton etäisyys jopa 30 m. 

2. UHF-kaksoislähetys- ja kaksoisvastaanottotoiminto, jonka 

avulla voit käyttää samanaikaisesti kädessä pidettävää 

mikrofonia sekä päämikrofonia. 

3. Ergonominen muotoilu 

4. Hyväksy 3,5 tuuman Hi Fi-kaksoismagneettikokoinen 

trumpetti, maksimi huippu jopa 25 W. 

5. SHIDU-akustisen vahvistuksen sähköakustisella 

järjestelmällä, joka voi täydentää ääntä todellisesti ja 

vakaana. 

6. Bluetooth 4.0, joka tukee äänitiedostojen toistamista 

mobiililaitteessa, tablet-tietokoneessa jne. 

7. Sisäänrakennettu 2kpl * 7.4V / 2600mAh litiumakku. 

8. Äänentoisto jopa 2200 neliömetriä. 

9. Superdekooderintekniikka ja tuki TF-kortti ja USB; 

10. Varustettu SHIDUn alkuperäisellä mikrofonilla --- 

Korkealaatuinen akustinen vahvistus. 

Tekniset tiedot: 

Teho: 25W Taajuusvaste: 90Hz-
18KHz 

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

Latausjännite: DC9V, 
2A 

Käyttöaika:  6-8 tuntia 

Musiikin 
soittoaika:  

4-6 
tuntia 

Latausaika:  3-5 tuntia 

 

Toimintokuva: 

 

 

1. Virtakytkin: Paina pitkään painikkeita , jolloin punainen 

valo vilkkuu pitkään. "virta päällä" -tilassa, pitkään paina  

sammuttaaksesi, punainen merkkivalo sammuu. 
2. Mode-näppäin: Lyhyt painallus "M" -näppäimellä voi 

vaihtaa tilaa U-levyn, TF-korttimoodin, AUX-tilan ja 

Bluetooth-tilan välillä. 
3. Toisto / tauko: TF-kortinlukutoiminnossa tai Bluetooth-

tilassa paina lyhyesti  -näppäintä ja keskeytä se 

painamalla lyhyesti toistoa. 
4. UHF-toimintatilan näppäin: Kun virta on päällä, paina 

lyhyesti "UHF" avataksesi ja sulkeaksesi UHF-langattoman 

vahvistimen toimintatila. Pitkään paina UHF näppäintä, voit 

etsiä liitettävän parin manuaalisesti. 
5. Seuraava / pikakelausnäppäin: TF-kortinlukutoiminnossa 

tai Bluetooth-tilassa lyhyt painallus  tarkoittaa seuraavaa 

kappaletta. TF-kortin lukutilassa pitkä painallus tarkoittaa 

eteenpäin siirtymistä. 

(Huom: Bluetooth-tilassa pitkä painallus  ei tue 

pikakelausta.) 
6. Viimeisin / taaksepäin-painike: TF-kortinlukutoiminnossa 

tai Bluetooth-tilassa lyhyt painallus  tarkoittaa viimeistä 

kappaletta. TF-kortin lukutilassa pitkä painallus tarkoittaa 

nopeaa kelausta taaksepäin. 

(Huom: Bluetooth-tilassa pitkä painallus  ei tue nopeaa 

kelausta taaksepäin.) 
7/8. Äänenvoimakkuus +/-: Lyhyt painallus "+" suurentaa/ 

pienentää äänenvoimakkuutta hitaasti, pitkä painallus 

lisää/pienentää äänenvoimakkuutta nopeasti. 
9. Akun kapasiteetin näyttö: Kun virta on päällä, lyhyt 

painallus "+" tai "-" näyttää akun virran. 
10. Akun varaustason ilmaisin. 
11. Mikrofonin tuloportti 
Huom: Tämä äänenvahvistin tukee langallista mikrofonia.  
12. AUX-liitäntä. 
13. DC 9V latauspaikka. 
14. TF-korttipaikka: tukee erilaisia äänimuotoja: MP3, WMA, 

WAV, APE & FLAC. 
15. U-levypaikka: tukee erilaisia äänimuotoja: MP3, WMA, 

WAV, APE & FLAC. 
16. Hihnan koukut. 
17. Akun kansi. 

Lataus: 

Kun akkukuvakkeen valo  vilkkuu, se tarkoittaa, että 

akku on alhainen ja se on ladattava. Käytä tuotteen omaa 

laturia. Akku on täynnä kun kaikki neljä pykälää palaa. 

Huom: Suosittelemme, että lataat vahvistimen täyteen ennen 

ensimmäistä käyttökertaa. 

 

Langaton Bluetooth: 

Kytke laite matkapuhelimeen tai Bluetooth-laitteeseen, kun 

käytät tätä UHF-langatonta äänivahvistinta. 

Vaihe 1: Paina "M" -näppäintä ja siirry Bluetooth-tilaan. 

(Oletuksena on Bluetooth-tila.) 

Vaihe 2: Kytke liitettävän laitteen Bluetooth päälle ja etsi laite 

"SD-S92" ja kytke se. 

Vaihe 3: Kun olet liittänyt laitteen onnistuneesti, voit 

täydentää opetusmateriaaleja, koulutusmateriaaleja, 

kappaleita ja niin edelleen liitetyssä laitteessa. Samalla voit 

käyttää langatonta mikrofonia ja toteuttaa kappaleita 

säestyksellä ja laulaa kappaleita jne. 

 

U5 -langattoman UHF-mikrofonin liittäminen ja käyttö: 

 

 



SD-S92 Äänenvahvistimen käyttöohje 
 
1. Kytke päälle / pois päältä: 

A. Päälle: paina pitkään  ja sininen valo syttyy. 

B. Sammuta: paina pitkään   ja sininen valo sammuu. 

 

2. UHF-taajuus yhdistäminen: 

A. Kytke UHF-langattoman äänivahvistimen päälle ja paina 

pitkään UHF-näppäintä. Kun punainen merkkivalo vilkkuu, 

laite on valmiina yhdistymään. 

B. Käynnistä U5-mikrofoni ja paina lyhyesti ja nopeasti  

kolme kertaa, jolloin mikrofoni yhdistyy äänenvahvistimeen. 

Kun äänenvahvistimen punainen merkkivalo lakkaa 

vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti, yhdistäminen on 

onnistunut. 

C. Kun painat lyhyesti äänenvahvistimen "UHF" -näppäintä, 

liitäntä katkeaa. Lyhyt painallus uudelleen, yhdistää laitteet 

uudelleen. 

 

3. Mikrofonin lataaminen: 

Kun mikrofonin punainen merkkivalo vilkkuu, akku on 

alhainen. Lataa mikrofoni mukana tulevalla laturilla. 

Punainen merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun 

merkkivalo palaa koko ajan, mikrofoni on täyteen ladattu. 

 

UF-langattoman mikrofonin U2-vyötärölähettimen 

kiinnittäminen ja käyttö: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kytke päälle / pois päältä: 

A. Aseta mikrofoni UHF-langattoman lähettimen "MIC" -

vastaanottimeen. 

B. Käännä virtakytkin "ON" asentoon ja kun akun 

varaustason merkkivalo syttyy, laite on päällä. 

C. Käännä virtakytkin "OFF" asentoon, jolloin akun 

varaustason ilmaisin sammuu. Laite on pois päältä. 

 

2. UHF-taajuuden yhdistäminen: 

A. Paina pitkään UHF-näppäintä ja kun punainen merkkivalo 

vilkkuu, laite on siirtynyt UHF-langattomaan tilaan. 

B. Paina pitkään UHF-langattoman lähettimen 

vyötäröverkossa olevaa "Pair" -näppäintä. Kun punainen 

merkkivalo palaa, mikrofoni on yhdistynyt 

vyötärölähettimeen. 

C. Äänenvahvistimen "UHF" -näppäimen avulla voit katkaista 

yhteyden. 

D. Voit katkaista yhteyden myös painamalla pitkään 

vyötärölähettimen UHF-painiketta. 

 

3. Säädä UHF-langattoman mikrofonin 

äänenvoimakkuutta: 

Voit säätää äänenvoimakkuutta vyötärölähettimestä. 

(Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvahvistimesta "+" ja "-

" -näppäimillä) 

 

4. Vyötärölähettimen lataaminen: 

A. Akun kapasiteetin ilmaisu: Sininen valo; akku on täynnä. 

Keltainen valo: akku on puolillaan. Punainen valo; akku on 

melkein tyhjä -> lataa akku. 

B. Lataustila: Sammuta vyötärölähetin ja kytke laturiin. Akku 

on täynnä kun kaikki kolme valoa palaa. 

Huom: Lataa vyötärölähetin täyteen ennen ensimmäistä 

käyttökertaa. 

 

Huomioitavaa: 

1. Pidä mikrofoni 1-2 cm päässä suusta. Kiertämisen 

välttämiseksi säädä äänenvoimakkuutta pienemmälle tai 

pidä pidempi etäisyys vahvistimen ja mikrofonin välillä. 

2. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. 

3. Tuote saattaa kuumentua hieman latauksen aikana tai 

käytössä. 

4. Pyyhi ja puhdista tuote antistaattisella pehmeällä 

kankaalla. Katkaise laitteesta virta ennen puhdistamista ja 

irrota kaikki ulkoiset liitännät. Älä käytä nestettä 

puhdistamiseen. 

5. Mikäli äänenvahvistin kiertää 

A. Käytä mikrofoneja oikein: pidä vahvistimen ja mikrofonin 

välinen etäisyys noin 60 – 70 senttimetrissä. 

B. Pienessä huoneessa käännä äänenvoimakkuutta 

pienemmälle, jotta vältyt kierrolta. 

 

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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