MOBILI GARSO SISTEMA
su USB,SD, Bluetooth,
Ir bevieliais VHF mikrofonais
Versijos:

PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII

INSTRUKCIJA

PORT12/15VHF-MKII
PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII:
PRIEDAI: 1x Rankinis VHF mikrofonas + 1x VHF mikrofonas su lankeliu + 1 nuotolinio
valdymo pultelis
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PORT12/15VHF-MKII

NEŠIOJAMOS 12" ir 15" colių
GARSO SISTEMOS

LT

SU USB, BLUETOOTH, NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIU,
VHF RANKINIU IR ANT GALVOS DEDAMU SU LANKELIU MIKROFONAIS
INSTRUKCIJA, VADOVAS
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS IR PAVOJUS ĮSPĖJIMAI
• Atidžiai perskaitykite vadovą ir laikykite jį ateityje.
• Būtina laikytis visų saugos nurodymų ir įspėjimų. Jie yra vadovo dalis ir turi būti laikomi kartu su vadovu.
• Bet kokios pretenzijos dėl garantijos netenka galios, jei žala atsiranda dėl šių eksploatavimo nurodymų nesilaikymo.
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už padarytą žalą.
• Mes neprisiimame jokios atsakomybės už asmens sužalojimą ar žalos turtui, sukeltą netinkamai elgiantis ar nesilaikant saugos
instrukcijų. Tokiais atvejais bet kokios pretenzijos dėl garantijos baigiasi.
• Dėl saugos ir licencijavimo priežasčių (CE) neleidžiama keisti ir (arba) modifikuoti prietaiso.
• Prietaisą galima naudoti tik sausose, uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso netoliese esančiame vandenyje, pavyzdžiui,
vonios kambariuose ar šalia esančiuose baseinuose.
• Eksploatuojant prietaisą gali neveikti ekstremali temperatūra (<+ 5 ° C /> + 35 ° C).
• Prietaisas negali būti stipriai vibruojamas ar stipriai mechaniškai apkrautas.
• Prietaisą gali neveikti per didelė drėgmė (pvz., Dėl lašančio ar purškiamo vandens).
• Nestatykite skysčių, tokių kaip stiklinės ar vazos, pripildytų indų ant prietaiso viršaus arba tiesiai prie jo.
Jie gali nuvirsti, todėl vanduo patenka į prietaisą. Niekada neišpilkite skysčių virš prietaiso. Nedėkite ant prietaiso jokių smulkių daiktų, tokių kaip
monetos ar sąvaržėlės, nes jie gali patekti į prietaiso vidų. Jūs rizikuojate sukelti gaisrą ar gyvybei pavojingą elektros smūgį!
Jei vis dėlto į prietaisą patenka skysčio ar daiktų, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir susisiekite su specialistu.
• Visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo: prieš valydami prietaisą
Jei yra perkūnija,
Jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką (> 1 savaitę)
• Dirbdami nepalikite prietaiso be priežiūros.
• Niekada nestatykite prietaiso ant nestabilaus ar judamo paviršiaus. Nukritus kolonėlei žmonės gali būti sužeisti , taip pat galimas
Gedimas po kritimo,smūgio.
• Naudodamiesi stovu įsitikinkite, kad jis yra stabilioje padėtyje ir yra saugiai transportuojamas. Įrengus ant nelygaus, nuožulnaus paviršiaus arba
staigiai sustabdžius transporto priemonę, stovas gali apvirsti, arba nuo jo nukristi, arba iš jo nukristi ir sužeisti žmones.
Jei prietaisą reikia atidaryti norint kalibruoti, atlikti techninę priežiūrą, remontuoti ar pakeisti komponentus ar agregatus,
pirmiausia reikia atjungti visus jį nuo įtampos šaltinio. Jei atliekant techninę priežiūrą ar remontą prietaisą reikia laikyti atvirą ir esant įtampai,
šį darbą gali atlikti tik specialistas, išmanantis su tuo susijusią riziką ir atitinkamas taisykles.
• Niekada neprijunkite prietaiso perkėlę jį iš šaltos patalpos į šiltą. Susiformavęs kondensatas gali sugadinti prietaisą arba sukelti
elektros iškrovą. Prieš prijungdami, leiskite įrenginiui pasiekti kambario temperatūrą.
Palaukite, kol kondensatas išgaruos. Tai gali užtrukti kelias valandas.
• Nedėkite ant prietaiso ar šalia jo atviros liepsnos, pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Nestatykite prietaiso ant minkštų paviršių, tokių kaip kilimai ar lovos. Neuždenkite prietaiso oro angų. Negalima trukdyti oro cirkuliacijai tokiais
daiktais kaip žurnalai, staltiesės ar užuolaidos. Tai apsaugo nuo prietaiso šilumos išsiskyrimo ir perkaitimoi.
• Prietaisą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis, o ne atogrąžų aplinkoje.
• Visi asmenys, dirbantys, montuojantys ir prižiūrintys prietaisą bei jį eksploatuojantys, turi būti atitinkamai apmokyti ir kvalifikuoti bei laikytis šios
naudojimo instrukcijos.
• Sugedusius elektros laidus gali pakeisti tik specialistai!
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PORT12/15VHF-MKII
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
- Kadangi gaminyje yra VHF signalų perdavimo / priėmimo sistema, jis skirtas išimtinai profesionaliam naudojimui. Produkto vartotojas yra
visiškai atsakingas už produkto naudojimą. Platintojas negali būti laikomas atsakingu už galimą produkto vartotojo netinkamą naudojimą.
MAITINIMAS: Akumuliatorius ir kintamosios srovės valdymas
Pirmą kartą naudodamiesi šia sistema, įjunkite pateiktą tinklo adapterį į nuolatinės srovės įvesties lizdą
Nr. (24), o kitą galą prijunkite į maitinimo rozetę. Įkrovimo indikatorius užsidega oranžine spalva, rodydamas, kad akumuliatorius kraunasi.
Leiskite įrenginiui pasikrauti, kol indikatorius (21) užsidegs žalia spalva.
PASTABA: Pabaigę naudotis sistema, išjunkite maitinimo jungiklį.

SVARBI PASTABA DĖL AKUMULIATORIŲ
1. PRIEŠ naudodami įrenginį pirmą kartą, įkraukite visą bateriją be jokių pertraukimų.
2. Po kiekvieno naudojimo reguliariai įkraukite akumuliatorių. Nelaukite, kol jis bus išsikrovęs!
3. Neleiskite akumuliatoriui visiškai išsikrauti! Jeigu baterija bus visiškai išsikrovusi, jei akumuliatoriaus lygis bus per žemas, gali sugadinti
įkroviklį ir (arba) įrenginio maitinimą.
4. Jei prietaiso nenaudojate ilgesnį laiką, PAPILDYKITE BATERIJĄ VISADA 100% ir patikrinkite / įkraukite kartą per mėnesį, net jei baterija bus
nenaudojama. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo šių rekomendacijų laikymosi.
** GARANTIJA BATERIJOMS NETEIKIAMA ** Mes nesame atsakingi už sugadintas baterijas, jei nesilaikoma šių pagrindinių taisyklių.

.
MP3 / WMA MUZIKOS FAILŲ PALEIDIMAS IŠ USB/SD LAIKMENŲ
1. Įjunkite maitinimą (23). LED indikatorius (22) užsidega žaliai.
2. Į atitinkamą įvestį įdėkite USB atmintinę (1) arba SD kortelę (13)
3. Pasirinkite USB naudodami mygtuką MODE (3).
4. Mygtukais“ “ arba „Select“ pasirinkite pavadinimą ir paspauskite ► (16)
MUZIKOS PALEIDIMAS PER „LINE IN“ ĮVESTĮ
1. Įkiškite RCA kištuką į lizdus LINE IN (8).
2. Įdėkite laidinį mikrofoną į MIC INPUT (9)
3. Sureguliuokite MIC VOL (5)
BALSO PIRMENYBĖS „PRIORITY“ FUNKCIJA
Įjungus VOX funkciją, muzikos lygis sumažės, kai kas nors kalbėsis su vienu iš mikrofonų.
Muzikos lygis tampa įprastas, kai vartotojas nustoja kalbėti į mikrofoną.
Norėdami įjungti šią funkciją, įjunkite VCV jungiklį (19). Jei norite išjungti šią funkciją, nustatykite šį jungiklį į išjungimo padėtį
„BLUETOOTH“ FUNKCIJA
1. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir įjunkite „Bluetooth“ ryšio funkciją
2. Rastų įrenginių sąraše pasirinkite IBIZA-PORT ir prisijunkite.
3. Paspauskite MODE jungiklį į BT funkciją,
4. Dabar galite leisti „Bluetooth“ muziką.
KAIP NAUDOTIS VHF MIKROFONAIS
Įjunkite VHF funkciją paspausdami VHF mygtuką (27). Įjunkite VHF mikrofoną per mikrofono korpuso jungiklį. Langelyje bus automatiškai
pasirinktas belaidis mikrofonas. Reguliuokite garsumą naudodami VHF mikrofono garsumo valdiklius (6).

4
© MILGRETA 2021

PORT12/15VHF-MKII
ĮRENGINIO VALDYMAS:

Nr.

PORT12VHF-MKII / PORT15VHF-MKII

1

USB įvestis

2

SD/USB funkcijos jungiklis

3

RĖŽIMAS : USB / LINE / BLUETOOTH

4

MIKROFONO, AIDO kontrolėl

5

Mikrofono garsas

6

VHF mikrofonų garso kontrolė

7

VHF Mikrofonų signalo indikatorius

8

Linijinė įvestis

9

Laidinio mikrofono/Gitaros įvestys

10

AUX (Ipod) įvestis

11

Linijinė signalo išvestis

12

Ekranas

13

SD lizdas

14

Pakartojimo rėžimas

15

Nutildyti

16

Groti/Pauzė/

17

Atgal/Pirmyn

18

Pagrindinis garso reguliavimas

19

VOX valdymas įjungtas/išjungtas

20

Aukštų ir žemų dažnių kontrolė

21

Batterijos įkrovos LED indikatorius

22

Maitinimo įjungimo ON (žalias) Baterijos išsikrovimo (raudonas) LED indikatorius

23

Maitinimo jungiklis

24

15V 4A maitinimo šaltinio kištuko įvestis

25

VHF Antena B

26

VHF Antena A

27

VHF funkcijos ON/OFF mygtukas. Nuspauskite „ ON“ prieš pradėdami naudoti VHF mikrofonus

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
ON/OFF Mygtukas

MODE MUTE

MODE: Press until the desired operating mode is displayed
MUTE: Garso nutildymas
Play/pause: Spauskite groti muzikai, spauskite sustabdyti
BAND: Neaktyvus
/CH-: Grįžti prie ankstesnio kūrinio/dainos.
/CH+: Pereiti prie kito kūrinio/dainos.
RPT: Pakartoti vieną/pakartoti visus/atsitiktinis parinkimas
AMS: Neaktyvus
VOL-: Sumažinti garsumą
Vol+: Padidinti garsumą
USB/SD: Pasirinkti tarp USB & SD įvesčių
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CH+

RPT

AMS

VOL-

VOL+

USB/SD

TRK

0

1

ENTER

2

3

4
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9

TRK: Takelio/dainos pasirinkimas. Nuspauskite TRK mygtuką, pasirinkite dainas pagal
numeraciją nuo (0-9) ir tada spauskite ENTER patvirtinimui.
Number buttons: Paspauskite norimo takelio/dainos numerį.
ENTER: Kai pasirenkate, spauskite ENTER kad patvirtintumėte.
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PORT12/15VHF-MKII
MOBILAUS ĮRENGINIO REKOMENDACIJOS BATERIJOMS
Šis simbolis rodo, kad panaudotas baterijas reikia išmesti ne su buitinėmis atliekomis, o atiduoti perdirbti į atskirus surinkimo punktus.
DĖMESIO
Netinkamai įdėjus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus.
Pakeiskite tik tuo pačiu arba lygiaverčiu tipu.
ĮSPĖJIMAS
Nenurykite akumuliatoriaus. Cheminių nudegimų pavojus.
Pridedamame nuotolinio valdymo pulte yra mygtuko langelis. Nurijus, per 2 valandas tai gali sukelti rimtus vidinius nudegimus , kurie gali sukelti mirtį.
Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei akumuliatoriaus skyrius tinkamai neužsidaro, nustokite naudoti gaminį ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei abejojate, ar baterijos buvo nurytos ar įdėtos į bet kurią kitą kūno dalį, susisiekite su medikais nedelsdami.

PRIEŽIŪRA
Prieš valydami įrenginį, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių. Švariu skudurėliu nuvalykite nuo
produkto dulkes ar nešvarumus. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl neteisingo naudojimo, ar susidėvėjimo.
Mes pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus.
SPECIFIKACIJOS

PORT12VHF-MKII
Pagrindinis garsiakalbis

12"/30cm

15"/38cm

Aukštadažnis
Jautrumas
Max. Garso slėgio lygis

PORT15VHF-MKII
1"/25mm

97dB±2dB

101dB±2dB

109dB

115dB

Varža

4 Ohm

Dažnių diapazonas

40-20,000Hz

40-20,000Hz

Integruota Baterija

12V 4.5Ah

12V 7.2Ah

Bluetooth dažnis

2402-2480MHz

VHF rankinio mik. Dažnis

207.5MHz

VHF galvos kompl. Mik. Dažnis

203.5MHz

Maitinimo šaltinis
Energijos suvartojimas
Matmenys
Svoris

15V

4A

80W
360 x 345 x 560mm
10.9kg

18.5kg

Šis ženklas rodo, kad šio produkto negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norint išvengti nekontroliuojamo atliekų šalinimo
galimai žalai aplinkai ar žmonių sveikatai, atsakingai perdirbkite jas, kad būtų skatinamas tvarus pakartotinis materialinių išteklių naudojimas.
Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, kur produktas buvo įsigytas. Jie gali
pasiimti šį gaminį, kad jis būtų saugus aplinkai
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