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Задня панель

Медіаплеєр

Акустична система
Пульт дистанційного керування
Інструкція користувача
Кабель живлення 1,5 м
Слот для SD-картки

USB

Специфікації
Старт / Пауза

Модель

MAX12MH-S

Режим роботи

Попередній /
Зменшення гучності

MAX15MH-S

Циклічне програвання
Наступний / Збільшення гучності

Тип акустичної системи

двосмугова активна

двосмугова активна

12″

15″

40 Oz

40 Oz

Голосова котушка

KSV 50 мм

KSV 50 мм

ВЧ драйвер

1″ (25 мм)

1″ (25 мм)

•

Потужність підсилювача

150 Вт

150 Вт

•

Чутливість (при 1 Вт на 1 м)

92 дБ

94 дБ

40 Гц – 20 кГц

35 Гц – 20 кГц

карта SD, USB, Bluetooth

карта SD, USB, Bluetooth

~100 – 240 В, 50 / 60 Гц

~100 – 240 В, 50 / 60 Гц

НЧ драйвер
Магніт

Частотний діапазон
Функціональні можливості
Живлення

•
•
•
•

Слот для карти пам’яті. Встановіть SD карту з файлами MP3/WAV.
Старт / пауза. Натисніть, щоб розпочати відтворення, або щоб призупинити його.
Попередній / Зменшення гучності. Натисніть для переходу до попереднього треку.
Натисніть і тримайте для зменшення рівня гучності.
Наступний / Збільшення гучності. Натисніть для переходу до наступного треку.
Натисніть і тримайте для збільшення рівня гучності.
Циклічне програвання. Виберіть режим повторюваного відтворення: одного треку,
всього списку треків, або вимкніть режим програвання у циклі.
Режим роботи. Ця кнопка дозволяє перемикатися між різними джерелами: SD карткою,
USB та Bluetooth.

Встановлення Bluetooth з’єднання
1. Регулятор гучності мікрофонного входу.
2. Мікрофонний вхід. Дозволяє підключати
симетричний мікрофонний кабель з роз’ємом
XLR або “джек” 6,3 мм.
3. Регулятор гучності лінійного входу.
4. Лінійний вхід. Дозволяє підключати зовнішні
звукові прилади (CD, DVD, MP3 програвачі,
мікшери тощо) за допомогою кабелю з
роз’ємами RCA або XLR.
5. Регулятор тембру верхніх частот.
6. Регулятор тембру нижніх частот.
7. Регулятор рівня загальної гучності.
8. Індикатор живлення.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Індикатор перевантаження. Цей індикатор
спалахує, коли рівень гучності занадто високий.
У такому разі необхідно зменшити рівень
загальної гучності.
Лінійний вихід. Для підключення зовнішніх
пристроїв за допомогою кабелю з роз’ємом XLR.
Вихід для каскадного підключення зовнішнього
пасивного гучномовця з імпедансом 8 Ом за
допомогою кабелю з роз’ємом “speakON”.
Вмикач / вимикач живлення.
Гніздо підключення кабелю мережі живлення.
Медіапрогравач.

1. Щоб створити Bluetooth з’єднання з телефоном чи іншим джерелом аудіосигналу, за
допомогою кнопки MODE (режим роботи) на медіаплеєрі виберіть режим Bluetooth.
2. Увімкніть пошук пристроїв Bluetooth на вашому телефоні чи аудіоплеєрі.
3. Коли ваш телефон або аудіоплеєр покаже пристрій “BLUETOOTH”, підтвердьте
з’єднання з ним.

Застереження з техніки безпеки

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

MAX12MH-S
MAX15MH-S

Прочитайте цю інструкцію перед початком роботи з пристроєм.
Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
Дотримуйтесь усіх рекомендацій в цій інструкції.
Звертайте увагу на попереджувальні сигнали для безпечної експлуатації пристрою.
Не використовуйте пристрій у місцях, в яких доступ до його вимикача чи розетки живлення
затруднений або обмежений.
Бережіть пристрій від потрапляння на нього опадів та іншої рідини.
Якщо він використовується надворі, забезпечте належне накриття. Не
ставте посуд з напоями та іншими рідинами на пристрій.
Не використовуйте і не зберігайте пристрій в умовах підвищеної вологості або в умовах
виникнення конденсату. Це може привести до неправильної роботи пристрою, пожежі або
ураження електричним струмом.
У разі пошкодження кабелю живлення, щоб уникнути ризику ураження електричним
струмом, його необхідно замінити у виробника чи в сервісному центрі.
Не закривайте вентиляційні отвори пристрою.
Не встановлюйте пристрій поруч з джерелом тепла.
Вимикайте пристрій під час грози, або якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
Використовуйте суху м’яку серветку для чищення. Не використовуйте рідини чи аерозолі.
Перед чищенням вимкніть пристрій.
Для обслуговування або ремонту пристрою звертайтесь лише до авторизованого
сервісного центру.

АКТИВНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА
Інструкція користувача

Заради уникнення ризику ураження електричним струмом не
знімайте кришку пристрою! Всередині пристрою немає частин,
які можуть обслуговуватися користувачем. Звертайтеся до
спеціалістів авторизованого сервісного центру.

MAX12MH-S / MAX15MH-S

