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1. Avaa luukku.
2. Irrota kaiutin (speaker array) ja väliosat (spacer).
3. Jos tila on pieni niin voidaan laittaa käyttää vain 
     kaiutin (speaker array)  osa osaa.
4. Tarkista että osat on kunnolla kiinni.

5. Kiinnitä virtajohto.
6. Laita virta päälle laitteeseen painamalla 
      virtakytkin I-asentoon.ÄÄNEN

VOIMAKKUUS

VIRTA LED

AC VIRTALÄHDE
& PVIRTAKYTKIN
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Mikrofonin liittäminen:
 7. Kytke sähkö langattomaan lähettimeen, muuntaja DC IN-liittimeen.
 8. Kytke Audio Out -liittimestä johto vahvistimen CH 1:n
 9. Laita virta päälle painamalla on/o� kytkintä .
 10. Laita mikrofoni päälle on/o� -kykimestä.
 11. Tarkista että vastaanottimessa on sama kanava käytössä kuin mikrofonissa
  (Mikrofoni asetettu valmiiksi kanavalle 2 ja korvamikrofoni on kanalla 1).
  Voidaan käyttää molempia yhtä aikaa esim. mikrofoni CH1:n ja korvamikrofoni CH 2:n).
 12. RF status ledi palaa kun on yhteys muodostunut mikrofonin ja vastaanottimen välille.
 13. Säädä äänen voimakkuus sopivaksi vastaanottimesta ja vahvistimesta 
  (volume control vastaanottimesta, master volume vahvistimesta) ja 
  CH 1:n volume säätimestä.

Säätimet:
• Volume = kanavan äänen voimakkuus
• MIC-nappula pohjaan
 kun käytetään mikrofonia.
•  Treble, Bass ja Reverb -säädöt 
 käytössä kun nappula on pohjassa.
  • Treble on korkeiden äänien säätö
 • Bass on matalien äänien säätö
 • Reverb on efektien säätö (kaiku).

Bluetooth:
1. Paina BLUETOOTH PAIR 
 painike pohjaan.
2. Laita, esim. puhelimesta 
 bluetooth-toiminto päälle.
3. Suorita laitteiden paritus 
 puhelimen ohjeiden mukaisesti.
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 1: Päälle / pois -painike
 2: Äänen voimakkuuden säätö
 3: RF OK syttyy, kun vastaanotin vastaanottaa riittävän voimakkaan signaalin
 4: Näyttö näyttää asetetun kanavan
 5: CUP palaa, kun äänitaso on liian korkea
 6: CHANNEL 8 eri kanavan asettamiseen
 7: GAIN-liukusäädin tuloherkkyyden säätämiseksi
 8: Ohjausvalo tai käyttövalmius ja akun kapasiteetti
 9: Päällä / Pois-liukusäädin MUTE-toiminnolla
1O: Mini-XLR-tuloliitin
 11: Vyön lukko
12:  Paristolokeron kansi
 13: GAIN-potentiometri tulotason säätämiseksi

Käyttöohje

Korvamikrofonin liittäminen:
 1. Kytke korvamikrofoni lähettimeen.
  (kuvassa liitin numero 10).
 2. Tarkista että lähettimessä on paristo 
  paikallaan, sijaitsee luukun alla
  (kuvassa numero 12).
 3. Kytke laitteeseen virta siirtämällä kytkin 
  asentoon ON, (kuvassa numero 9). 
  Kytkimessä kolme eri asentoa, OFF, MUTE ja ON. 
  Mutella voidaan mikrofoni mykistää.
 4. Näyttöön syttyy kanava numero 1, 
  (kuvassa numero 4).
 5. Kytke korvamikronin langaton lähetin samalla
   tavalla kuin tavallisen mikrofonin kohdalla.



5.Käyttöohje

Käyttöohjeita ja vihjeitä:

Kytke vastaanotin 
verkkovirtaan ja 

aseta akut lähettimeen.

Kytke instrumentti tai 
mikrofoni 

taskuvastaanottimen 
mini-XLR-liittimeen.

Aseta SQUELCH-
ohjaus minimiin.

Noudata lähettimen 
ja vastaanottimen

välistä minimietäisyyttä.

Kytke vastaanotin 
ja lähetin päälle.

Vihreä: 
akku on kunnossa

ja lähetin on toiminnassa

Mikrofonin pitäminen
vähemmän kuin 5 cm 
etäisyydellä suustasi antaa 
äänellesi voimakkaan ja
lävistävän laadun.

Älä koskaan anna yli 2
ihmisen laulaa mikrofoniin. 
Tulokulman ei tulisi koskaan
olla enemmän Ihan 35 °!

Punainen: 
vaihda paristo pian; 

Ei pala: vaihda paristo nyt

Viritä vastaanotin ja 
lähetin samalle 

kanavalle


