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Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. 

Huomautus: 

Ennen kuin kytket vahvistimen päälle, varmista, että mikrofoni ei 

osoita vahvistinta. Varmistaaksesi paremman vahvistuksen, 

kohdista kuulokkeen mikofonipää puhuessasi ja pidä 

äänivahvistimen ja MIC: n välinen etäisyys yli 60 cm välttääksesi 

laitteen kiertämistä. 

Kaiuttimen asettaminen vyötärölle ja kuulokkeiden asentaminen 

päähän voi auttaa saavuttamaan vaaditun etäisyyden. 

 

Ominaisuudet: 

1. IPX6 vedenpitävä; 

2. Tuki Bluetooth 5.0 ja tallennustoiminto; 

3. Suurikapasiteettinen 7,4 V 2200 mAh litiumioniakku; 

4. Tukee TF -kortin ja USB -muistitikun toistoa; 

5. Tukee varapankkitoimintoa hätälatauksessa. 

 

Specification: 

Max output virta: 25W Taajuus: 80Hz-18KHz 

Output Impedance: 4Ω Käyttölämpötila: -10℃-45℃ 

Lataus virta: DC 9V 1.2A Puheaika: 4-6 hours 

Musiikin toistoaika: 5-7 tuntia Latausaika: 3-5 hours 

 

Function Illustration: 

 

○, 1 virtakytkin / toisto ja tauko: 

A. Käynnistä/sammuta painamalla painiketta 3 sekunnin 

ajan. 

B. Musiikin toistotilassa keskeytä painamalla sitä lyhyesti 

ja toista lyhyesti painamalla uudelleen. 

○, 2 Mode -näppäin: 

1.1 Paina lyhyesti “M” valitaksesi tilan: Bluetooth, USB 

-muistitikku, TF -kortti, AUX, UHF -tila. 

1.2 Loop 

Kun toistat musiikkia TF -kortilla/USB -muistitikulla, paina 

pitkään ”M” -painiketta 3 sekunnin ajan ja näyttöön tulee ”ONE”, 

jos haluat vaihtaa yksittäisen kappaleen toistoon; paina pitkään 

”M” -painiketta 3 sekunnin ajan ja näytössä näkyy ”RAN” 

siirtyäksesi satunnaistoistoon. paina pitkään ”M” -näppäintä 3 

sekunnin ajan ja näyttöön tulee “ALL”, jos haluat vaihtaa kaikkiin 

uusintatoistoihin. 

Huomautuksia: Kaiutin on oletusarvoisesti "toista kaikki", kun se 

seuraavan kerran  käynnistetään. 
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○, 3Edellinen/äänenvoimakkuus- 

Musiikin toistotilassa paina lyhyesti siirtyäksesi edelliseen 

kappaleeseen ja paina pitkään äänenvoimakkuuden 

pienentämiseksi. 
 

○, 4Seuraava /Äänenvoimakkuus +: 

Musiikin toistotilassa paina lyhyesti siirtyäksesi edelliseen 

kappaleeseen ja, paina pitkään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi. 

○, 5Tallennus 

○, 6TF -kortti/USB -muistitikkupaikka = 

Aseta TF -kortti toistamaan mp3 -tiedostoa. Laite on 

yhteensopiva useimpien merkkien kanssa, enimmäiskapasiteetti 

on 32 Gt. 

Huomautus: Laite ei lue tiedostoa , jos tiedosto on liian suuri tai 

vioittunut. 

(Langallisessa versiossa ei ole langallista MIC -laitetta.) 

○, 7DC 9V latausportti 

○, 8 3.5mm -mikrofoniliitäntä  

Voit asettaa laitteeseen langallisen mikrofonin, mihin tahansa 

tilaan. Älä suuntaa mikrofonia kohti kaiutinta välttääksesi 

äänen kiertoa.  

○, 9AUX -tulo Kun vaihdat AUX -tilaan, voit toistaa äänitiedostoja 

äänikaapelilla tietokoneen, matkapuhelimen, MP3/MP4 liitännän 

kautta 
 

 

1.Vahvistimen lataus 

Kun akkusymboli vilkkuu näytöllä, se tarkoittaa alhaista virtaa. 

Lataa DC -kaapelin kautta DC 9V 1.2A+ -adapterilla. (Latausaika: 

3-5 tuntia) Akun symboli vilkkuu latauksen aikana. 

Salamankuva akkusymbolissa tarkoittaa täyteen ladattua 

akkua. Muista irrottaa pistoke pistorasiasta sen jälkeen, kun se 

on ladattu täyteen. 

Huomautus: Suosittelemme lataamaan vahvistimen täyteen 

ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. 

 

2.Tallennus 

Tukee langallista MIC -tallennusta: Varmista, että USB 

-muistitikku tai TF -kortti on asetettu ja kytke sitten langallinen 

mikrofoni ”MIC” -porttiin. Aloita tallennus painamalla lyhyesti ” 

” -näppäintä; Pysäytä tallennus painamalla lyhyesti ” ” 

-näppäintä uudelleen, se toistaa automaattisesti nykyiset 

tallennustiedostot. Tallennustiedostot tallennetaan 

automaattisesti USB -muistitikulle tai TF -kortille. 

Toista tallennus: paina pitkään ”” -näppäintä MP3 -toistotilassa. 

 

3.Bluetooth -ohjeet 

Muodosta pariliitos Bluetooth -laitteesi kanssa seuraavasti: 

1. Kytke vahvistin päälle ja siirry Bluetooth -tilaan painamalla 

”M”. (Bluetooth -tila on valmis ja kuulet äänen "Bluetooth is 

waiting for connection"). 



                                                                          SD-M900 UHF KÄYTTÖOHJE 

  

 

2. Kytke matkapuhelimesi Bluetooth -toiminto päälle ja etsi 

”M900”. Valitse yhteys. Laite on yhdistetty onnistuneesti kun 

kuulet äänen "Bluetooth is connected". 

3. Kun toistat musiikkia, pidä äänilähde lähellä vahvistinta, jotta 

signaali pysyy vakaana. Jos etäisyys on liian pitkä (yli 10 m), 

Bluetooth katkaistaan. 

 

UHF langaton mikrofoni:  

 

 

Langaton mikrofoni on heti käyttövalmis. 

Jos mikrofonista ei kuulu ääntä tai se on irrotettu, sinun on 

paritettava se manuaalisesti. 

2. Yhdistä langaton mikrofoni manuaalisesti: 

1. Kytke äänivahvistin päälle, paina lyhyesti “M” -näppäintä 

UHF -tilaan, paina pitkään ”M” -näppäintä 5 sekunnin ajan, 

“UHF” -kuvake vilkkuu ja äänikehote “UHF waiting for 

connection”. 

 2. Kytke langaton mikrofoni päälle ja paina "  " 

-näppäintä pitkään 5 sekunnin ajan. "UHF" -kuvake lakkaa 

vilkkumasta kun yhteys on muodostettu onnistuneesti. 

Äänenvoimakkuuden säädin: 

1) Jos vahvistin kiertää tai on pienellä 

äänenvoimakkuudella, säädä äänenvoimakkuutta 

painamalla langattoman mikrofonin “+” tai “-” -painiketta. 

 

Langattoman mikrofonin lataaminen 

Kun mikrofonin sininen merkkivalo vilkkuu, akku on vähissä. 

Sammuta mikrofoni ja lataa Micro USB: n kautta DC 5V 500mA+ 

-sovittimella.  

Punainen merkkivalo palaa koko ajan latauksen aikana ja 

sammuu täyden latauksen jälkeen. 

Huomautuksia: 

1.Normaali latausaika on 3 ~ 5 tuntia. Irrota laturi heti, kun 

se on ladattu täyteen. 

2.Kun käytät langatonta mikrofonia ensimmäisen kerran, 

akun varaus on vähissä. 

3. Sammuta langaton UHF -mikrofoni, kun et käytä sitä. 

 

 

Ohjeita: 

1. Virta päällä mutta ääntä ei kuulu. 

A. Lisää äänenvoimakkuutta äänenvahvistimesta ja myös 

mikrofonin äänivalitsimesta. 
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B. Ääntä ei kuulu vieläkään: paina ja pidä painettuna 10 

sekuntia nollataksesi kaiuttimen ja käynnistääksesi sen 

uudelleen. 

2. Langaton mikrofoni on päällä mutta ääntä ei kuulu. 

A. Varmista, että puhevahvistin ja mikrofoni ovat päällä. 

B. Vahvista, onko langaton mikrofoni muodostettu pariksi 

vahvistimen kanssa vai ei. 

Pariliitä UHF manuaalisesti tarvittaessa uudelleen. 

3. Äänenvahvistin kiertää. 

A. Tarkista mikrofonin paikka: aseta mikrofoni suun eteen; 

B. Pienessä huoneessa vähennä äänenvoimakkuutta  

välttääksesi kiertämistä. 

C. Tarkasta että kaiuttimen ja mikrofonin etäisyys toisistaan on 

riittävä (min noin 60cm) 
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