
KASUTUSJUHEND RXA15P977UBRW 
Professionaalne kõlar 

Tutvustus: 
Täname teid meie toote ostu eest: võimendiga kõlar mille loomisel on kasutatud kergekaalulise 

ABS disaini uusimat tehnoloogiat. Täpseks ja vigadeta heliks ning vokaalsageduste selgeks 

esituseks kasutatakse trapetsikujulist disaini. Seade on vastupidav ning pakub kasutusrõõmu 

aastateks.  

Omadused: 
• Teraspesas woofer

• Suure võimsusega võimendi
• Kinnitussokkel

• Lisaliini sisend

• Metallvõre

• Kummist jalased

• USB HOST/SD MMC
MP3 

• Kaugjuhtimispult

• Juhtmevaba mikrofon

• Sisseehitatud laetav patarei
• Bluetooth funktsioon

• FM Raadio funktsioon

Ohutusnõuded: 
1. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjjuhendiga.
2. Ärge avage seadet- elektrilöögi oht! Seadme sees EI OLE vahetatavaid osasid. Vajadusel
pöörduge seadme parandamiseks selleks kvalifitseeritud tehniku poole. 
3. Hoidke seade kaitstult kuumusallikate ja otsese päikesevalguse eest.
4. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusvahendeid, puhastage seade kasutades selleks
pehmet niisket lappi.
5. Kasutage seadme transportimiseks selle originaalpakendit.
6. KAITSKE SEADET VEDELIKE JA NIISKUSE EEST.
7. ÄRGE KASUTAGE SEADMEL PIHUSTATAVAID PUHASTEID EGA PUHASTUSVAHENDEID.
8. Kontrollige enne kõlari ühendamist et see oleks välja lülitatud ning selle heli, taseme ja
võimendikontrollid oleksid madalal tasemel. 
9. Kõlarisse saab saata ainult liinitasandi signaale.
10. Laaditava patarei kasutamine:
a. laadige patarei selle tühjenemisel.
b. laadige patareid vähemalt kord iga kolme kuu jooksul.
c. kui hoiustate seadme pikemaks ajaks ning ei lae selle patareid vähemalt kord kolme kuu
jooksul, võib see patareid kahjustada. 

Ohutusnõuete eiramine tühistab seadme garantii! 



Funktsioonid: 
1. USB port
2. SD MMC port
3. LCD ekraan
4. Mode nupp: USB/SD, Bluetooth/FM funktsiooni valikuks.
5. Esitus/paus. Folder funktsioon: kui paus on määratud USB/SD reziimil,

vajutage 2-3 sekundi jooksul nuppu kausta valimiseks, seejärel
valige audio fail.

6. Stop nupp.
7. Taasesitusreziimi valikud: RANDOM juhusliku loo esitamine, ALL
kõikide lugude esitamine, SINGLE ühe loo kaupa esitus. 
8. Eelmise loo algusesse tagasipöördumine või digitaalse audiopleieri
helitugevuse vähendamine. Folder reziimil eelmisele lehele 
tagasipöördumine.  
9. Liikumine järgmise loo algusesse või digitaalse audiopleieri
helitugevuse suurendamine.  Folder reziimil järgmisele lehele liikumine. 
10. MIC 1 IN: XLR konnektori balansseeritud või balansseerimata
kasutamine. 
11. Gain MIC1 IN: MIC1 helitugevuse määramine.
12. MIC1 IN efektid: signaalide saatmise hulk efektiprotsessorisse.
13. MIC2/GUITAR IN: 1/4” konnektori balansseeritud või balansseerimata
kasutus. 
14. MIC2/GUITAR IN sisend: MIC2/guitar helitugevuse määramine.
15. TALK OVER funktsioon: vajutage mikrofoni kasutamise ajal
muusikaesituse vaigistamiseks, nii kõlab hääl läbi mikrofoni selgemalt. 
16. Equalizer: iga lüliti kontrollib vastavat sagedust + või –12dB.
17. LINE OUT: teiste võimenditega kõlarite ühendus kui kasutate
MIC/GUITAR või AUX IN sisendsignaali. 
18. AUX IN:  RCA või 3.5mm konnektori balansseeritud või balansseerimata
kasutamine. 
19. AUX Level: AUX signaali kontroll.
20. PEAK:  LED süttib kui signaal on moonutatud ja kokku surutud.
Vähendage heli tugevust LEVEL kontrollnupuga kuni PEAK LED kustub 
või vilgub aegajalt. 
21. MASTER: väljundsignaali kontroll.
22. RF A indikaator: LED süttib kasutades ühendatud juhtmevaba mikrofoni A.
23. Juhtmevaba mikrofoni A helitugevuse kontroll.
24. VHF  Po w er  indikaator: LED süttib kasutades juhtmevaba mikrofoni .
25. Juhtmevaba mikrofoni B helitugevuse kontroll.
26. RF B indikaator: LED süttib kasutades juhtmevaba mikrofoni B.
27. Voolulüliti.
28. Pingevalik: AC vool vahemikus 115V ja 230V.
29. Vooluallika sisendkonnektor: voolukaablile.
30. Laadimisindikaator: LED süttib laadimise ajal.
31. Vooluindikaator.
32. Kaugjuhtimispult.

 
 

  
CAUTION: If the computer need to be connected the device, it is necessary to install the bluetooth 
management 
software. If not, it only can connect and can not transmit the audio. Also, if fail to find the “Bluetooth” , pls press 
the 
button for two or three seconds, then you can find it. 

Kontrollige enne kõlari ühendamist, et kõik lisaseadmed oleksid välja lülitatud ning kõik heli ja võ imsuse tasemed 
määratud madalaks. 

Ühendused: 
1. Mikrofoni või mikseri saate ühendada otse kõlariga. Mikrofoni ühendamiseks kasutage XLR konnektorit ning

ühendage MIC (10) sisendiga.  
2. CD pleieri, pöördplatvormi või mikseri ühendamiseks kasutage 3.5mm või RCA konnektorit AUX IN (18) 

sisendiga ühendamiseks. Sisselülitatud mikseri ühendamisel kasutage ainult mikseri liinitaseme signaali. 
3. Ühendage lisakõlarid kasutades LINE OUT(17) ühendust. Võimendi varustab ainult ühendatud kõlarit, teistel

lisakõlaritel on vajalik iseseisev võimendus. 
4. Lülitage esmalt sisse ühendatud lisaseadmed, seejärel kõlar. Vooluindikaator (31) süttib. Seejärel häälestage

helitugevus soovitud tasemele. 
5. Kõlariga saab kasutada ka juhtmevaba mikrofoni.
6. FM RAADIO (4) kasutamine: vajutage FM reziimi avamiseks reziiminuppu. Seejärel vajutage

raadiojaamade    automaatotsinguks noolega kerimis/pausinuppu. Seejärel vajutage raadiojaama valimiseks 
nooltega edasi/tagasi kerimisnuppu. Välja lülitamiseks vajutage kahe-kolme sekundi jooksul reziiminuppu.    

7. Bluetoothi (4) reziimi kasutamine: avage mobiilis või arvutis bluetooth seadme otsing, leidke seade “Bluetooth”
ning looge ühendus. Salasõna on “0000”. 

MÄRKUS: bluetooth  ühenduseks peab seadmes olema installeeritud vastav bluetooth management tarkvara, 
muidu ühendamisel audioedastust ei toimu. Kui otsingureziimil ei ole  “Bluetooth” seade leitav, vajutage kahe-kolme 
sekundi jooksul ● nuppu ning proovige uuesti.



RXA15P977UBRW

Viimistlus Must ABS

Kõlar 2-ribaline passiivfiltriga

Kõrgsagedus- valjuhääldi 3.2"

Lairiba- valjuhääldi 15"

Võimendi ja lisad Klass AB, USB/SD MP3, Bluetooth, FM Raadio
Talk over

Sagedusriba 45Hz-20kHz

Mikrofoni sisend XLR või 1/4 "Jack
2-sisendit

Juhtmeta mikrofon 2-kanaliga VHF
2-mikrofoni

Tämbri reguleerimine 5-ribaline ekvalaiser
kaja efekt

Instrumendi sisend 1/4 "Jack

Liini sisend RCA, 3.5mm Jack

Liini väljund RCA

RMS võimsus 75W

Maksimum võimsus 220W

Toitepinge 115VAC & 230VAC

Kõlari takistus 8ohm

Lõikefiltri sagedus 3.5kHz

FM raadio sagedus 85-108MHz

FM raadio tundlikus 90dB



Valjuhääldi tundlikus Lairiba: 96dB
Kõrgsagedus: 105dB

Sisemine aku 12V 7Ah

Valjuhääldi mähis Lairiba: 2"
Kõrgsagedus: 1"

Valjuhääldi magnet Lairiba: 45oz
Kõrgsagedus: 10oz

Kõlari mõõdud 430*370*670mm

Kõlari kaal 23kg

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele:
2014/53/EU RED ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed) 


