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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles 
et seda vajadusel edaspidi lugeda.  

Järgige seadme kasutamisel selle kasutusjuhendit ning ohutusnõudeid. Seadme ebakorrektne kasutamine tühistab selle 
garantii. Seadet võib avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist.  

- Seadme esmasel sisselülitamisel võib sellel olla 
spetsiifiline lõhn. See on normaalne ning kaob mõne aja 
pärast.  

- Ärge avage seadet- elektrilöögi oht!  
- Ärge asetage seadmesse metallobjekte ning ärge 

valage sinna vedelikke, see võib seadme rikkuda, 
elektrilöögi oht!  

- Ärge hoidke seadet kuumusallikate ligiduses, 
ärge asetage liikuvale või vibreerivale pinnale. 
Ärge katke seadme ventilatsiooniavasid.  

- Seade ei sobi pidevkasutuseks.  
- Ärge kasutage seadet mis on ise, või mille mõni osa või 

elektrikaablid on defektsed või katkised- elektrilöögi oht!  
- Vooluallikast eraldamisel tõmmake alati otsikust, 

mitte juhtmest.  
- Ärge katsuge seadet ega elektrijuhtmeid märgade kätega.  
- Vajadusel võib elektrijuhtmeid vahetada ainult 

selleks kvalifitseeritud tehnik.  
- Kui seade või selle osad on katki, katkestage koheselt 

selle kasutamine, ärge lülitage seda sisse ning 
eemaldage koheselt selle ühendus vooluallikaga.  

- Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest- elektrilöögi oht!  
- Seadet võib parandada ainult selleks kvalifitseeritud 

tehnik.  
- Kasutage maandatud vooluallikat (220- 240Vac/50Hz) 

10-16A kaitsmega. 
- Eemaldage ühendus vooluallikaga äikesetormi ajal ning 

kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul.  
- Kui seadet ei kasutata, eemaldage selle ühendus 

vooluallikaga.  
- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib 

selles olla kondensatsioon. Laske seadmel enne 
kasutamist soojeneda toatemperatuurile.  

- Ärge kasutage seadet kunagi niiskes rumis või 
välitingimustes.  

- Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhendit ja 
ohutusnõudeid.  

- Ärge lülitage seadet järjest pidevalt sisse ja välja, 
see  lühendab seadme tööiga.  

- Hoidke seade eemal laste käeulatusest.  
- Ärge kasutage puhastamiseks puhastusspreisid.  
- Rikke puhul konsulteerige spetsialistiga.  
- Ärge vajutage nuppe liiga tugevasti.  
- Seadme sisseehitatud kõlar võib tekitada magnetvälja. 

Hoidke seade vähemalt 60cm kaugusel arvutist ja 
telerist.  

- Seadmel on sisseehitatud patarei. Kui seadet ei 
kasutata pikema aja jooksul, laadige selle patarei 
kahjustuste vältimiseks kord kolme kuu jooksul.  

- Kui patarei on kahjustatud, asendage see sobiva 
patareiga.  

- Ärge visake kasutatud patareisid ja 
elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need 
vastavatesse kogumispunktidesse.  

- Kui seade on kukkunud, ärge lülitage seda sisse, laske 
see eelnevalt üle kontrollida kvalifitseeritud tehniku 
poolt.  

- Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale. Kasutage 
puhastamiseks pehmet kuiva lappi.  

- Hoidke eemal elektroonikaseadmetest mis võivad 
põhjustada häireid.  

- Kasutage asendamiseks ainult originaalosasid, 
vastasel juhul võite seadme rikkuda, kiirgusoht!  

- Lülitage seade enne selle vooluvõrku või teiste 
seadmetega ühendamist välja. Enne seadme 
transportimist eemaldage kõik kaablid.  

- Kontrollige et juhtmed ei oleks kohas kus neisse võiks 
takerduda. Kontrollige juhtmete korrasolekut iga kord enne 
seadme kasutamist.  

- Kontrollige et vooluallikas oleks seadmele sobiv,       
220-240Vac/50Hz. Reisides kontrollige ühendatava 
vooluallika sobivust.  

- Kasutage transportimiseks originaalpakendit.  
 

    Ettevaatust: elektrilöögi oht!  

Tähelepanu, järgige kasutusjuhendi nõudeid.  
 

Seadmel on CE sertifikaat. Seadme muutmine ei ole lubatud, see tühistab seadme sertifikaadi ja garantii.  

MÄRKUS: seadme korrektseks tööks kasutage seda siseruumides temperatuurivahemikus 5°C/41°F - 35°C/95°F. 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.   

Tootjal on õigus tootmises olevat seadet ja selle tehnilisi andmeid muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

 
 

 

Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, see tühistab seadme garantii. Ärge muutke seadet ega selle osi, see tühistab seadme garantii. 

Garantii ei kehti kahjustustele mille on põhjustanud õnnetusjuhtumid või seadme kasutusnõuete või ohutusnõuete eiramine. Tootja ei vastuta 

seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest.  
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Seadme kirjeldus: 
1. Helitugevus   
2. Tooner 
3. Audioväljund 

 
4. USB ühendus             
5. Juhtmega mikrofoni 
ühendus  
6. Sisse/välja lülitamine 

 
 
 

A. Võimendi kasutamine: 
Ühendage vooluallikaga. 

1. AC vooluallika kasutamine: 
Ühendades AC vooluga, lülitage lüliti POWER ON asendisse. Süttib roheline vooluindikaator, näidates et 
seade töötab normaalselt (ootamatu voolukao puhul saab seade automaatselt voolu sisseehitatud laetavast 
patareist).  

2. DC vooluallika kasutamine: 
Lülitage lüliti asendisse POWER ON. Süttib roheline vooluindikaator. Patarei võimsuse vähenedes edastab 
seade piiksuva teavitusheli- laadige patarei.  

 
Tähelepanu: Patarei kasutusaja pikendamiseks lülitage seadme lüliti asendisse “POWER OFF”, kui seadet ei 
kasutata.  

 
 

B. Juhtmevaba mikrofoni kasutamine: 
1. Avage patareipesa kaas, sisestage paterei, jälgides et sisestaksite 

selle õiget pidi, sulgege patareipesa kaas.  
2. Lülitage sisse, indikaator vilgub ning kustub siis. Peale kasutamist 

lülitage välja.  
3. Soovitame määrata enne sisselülitamist helitugevuse keskmisele 

tugevusele ning kohandada seda peale sisse lülitamist vastavalt 
vajadusele.  

 

Hoiatus:  
1. Kui mikrofon on sisse lülitatud kuid LED indikaator on tuhm või ei sütti, on patarei tühjenemas või 

sisestatud tagurpidi.  
2. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.  

 
 

Bluetooth funktsiooni kasutamine: 
Vajutage funktsiooni aktiveerimiseks “MODE” nuppu. Seejärel kasutage nutiseadet või arvutit seadme otsinguks ja 
ühendamiseks.  

 

VEAOTSING:   
 

Probleem: Lahendus:  

VooluLED põleb tuhmilt Patarei on tühjenemas, ühendage seade vooluvõrku ning 
laadige.  

 
Katkendlik heli 

  1.Vähendage helitugevust 

2. Valige tooneriga valik Bass 

3. Muutke mikrofoni ja võimendi vahelist vahemaad. Ärge 
seiske otse suunaga kõlari poole.  

 

Müra 
1．Võimendi või mikrofoni patarei on tühi.  

2. Mikrofoni juhe on kahjustatud.  

  3.Samal sagedusel segaja (201.400MHz). 
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TEHNILISED ANDMED   

Vooluallikas: AC220V / 50-60HZ 

DC12V=2.2AH (Laetav) 

Väljundvool (RMS): 35W 

Kõlar: 12CM / 5” / 4Ω 

Tundlikkus: 10dB (S/N>60dB) 

Voogreziim: Quartz Crystal Locked ±0.005% 

Vahemaa: 35M 

Sagedus: 201.400MHz 

Mõõtmed: 16 x 17.8 x 28.5cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Vastavusdeklaratsioon 
 

Tootja: TRONIOS BV 
Bedrijvenpark Twente 415 
7602 KM – ALMELO 
+31(0)546589299 
+31(0)546589298 
The Netherlands 

Toote number: 178.869 
 

Toote kirjeldus: ST010 Personaalne PA juhtmevaba süsteem 

Kaubamärk: VONYX 

Vastavusnõuded:     EN55013:2013 
EN55020:2007+A11:2011 
EN61000-3-2:2014 
EN61000-3-3:2013 
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011 
EN 62479:2010 
ETSI EN 301489-1:2011-09 
ETSI EN 301489-9:2007-11 
ETSI EN 300422-1:2011-08 
ETSI EN 300422-2:2011-08 

 
 

Toode vastab direktiivide 2006/95 ja 2004/108/EC ning ülaltoodud deklaratsioonide 
nõuetele.  

 
Almelo, 
10-12-2015 

 
Nimi : B. Kosters 

Vastavuskontroll 
 

 

Allkiri : 
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