Model: ES303

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
PT. DAMAI SEJATI
Gedung Sastra Graha Lantai 3
Jl. Raya Pejuangan no. 21
Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
No. Telp/Faks : 021‐536 2005 / 536 2033

DEKLARASI
Terima kasih karena telah membeli system speaker mini digital kita. Silakan baca
manual ini sebelum mengoperasikan. Spesifikasi dapat berubah tanpa
pemberitahuan sebelumnya. Instruksi operasi FM dalam manual ini hanya cocok
untuk system speaker dengan fungsi FM..
Q : Tidak ada sinyal pada modus FM.
A : Periksa area sinyal FM dan lakukan mencari otomatis lagi.
Q: Tidak ada efek dalam modus SD card?
A : Periksa untuk memastikan SD card normal dan file audio dalam SD card semua
file MP3/WMA.
Q : Bagaimana meningkatkan sinyal FM yang lemah?
A : Cobalah untuk menggunakan headphone atau kabel yang dapat digunakan
sebagai antena.
FITUR
1. Layar LED untuk menampilkan nama lagu dalam cina/inggris, album
penyanyi dan lirik.
2. Memutar SD card/USB, beberapa mode efek suara dan mode pemutaran
untuk anda pilih.
3. Radio FM, mencari otomatis dan menyimpan kanal. Rekam FM untuk
membuat anda merekam program favorit anda.
4. Shortcut rekaman.
5. Alarm / pengaturan waktu power nyala : file audio di SD card dapat
dijadikan nada alarm.
6. Pembaca SD card : simpan dan hapus file dalam SD card ketika tersambung
ke PC.
7. Baterai lithium eksternal kualitas tinggi.

FUNGSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unit Speaker
Display
Tali untuk tangan
DC in
Tutup baterai
Bracket

7. MIC
8. Tombol Menu
9. Tombol Mode
10. Tombol rekam
11. Power on/off
12. Vol+/‐, Prev/Next
13. Play/Pause
14. Line in
15. SD slot
16. USB slot
17. Headphone output

LAYAR LCD

Isi Paket
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Speaker digital…………………………………….. 1 set
Buku petunjuk………………………………………1 pcs
Kabel audio…………………………………………..1 pcs
Kabel USB……………………………………………..1 pcs
Baterai………………………………………………….1 pcs
Tali……………………………………………………….1 pcs

1. Berputar/berulang‐ulang
2. Nomor track

7. Putaran waktu
8. Putaran tack

3.
4.
5.
6.

Efek suara
Bit rate/format suara
Modus SD/USB
Baterai meter

9. Modus FM
10. Nomor FM
11. Frekuensi FM

OPERASI
1. Power on/off : Tekan untuk menghidupkan / mematikan speaker digital.
2. Pembaca USB/SD card : Matikan speaker digital. Kemudian sambungkan ke
PC dengan kabel USB. PC akan mengenali sambungan dari perangkat dan
anda dapat mengcopy dan menghapus file dari SD card.
3. Record : Tekan untuk mulai merekam. Tekan sekali lagi untuk mengakhiri
rekaman. Speaker digital akan otomatis menyimpan dan kembali ke
keadaan sebelum merekam. Tekan yang lama untuk memutar file rekaman.
4. Fungsi biasa : Beralih ke modus USB/SD card, FM dan Line in (sambung ke
PC, MP3, Mobile, dll) dengan menekan MODE dan terus menerus.
IKON PADA TAMPILAN UTAMA
1. KALENDAR
Melihat tanggal dan jam. Anda dapat mengaturnya pada “sistem waktu”
dari “pengaturan sistem”.
2. MODUS MUSIK
Modus memutar USB/SD card. Disana akan tampil informasi dari lagu yang
diputar, seperti judul lagu, penyanyi, album, putaran waktu, code rate, efek
suara, dll. Tekan MENU anda akan melihat seperti loop, efek suara, repeat,
lirik, kembali ke menu utama dan keluar. Silakan pilih dengan tombol
PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU. Ketika musik
benrhenti sebentar, tekan MENU anda akan melihat daya muat kartu,
hapus, hapus semua, kembali ke menu utama, dan keluar. Silakan pilih
dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan tombol MENU.
3. MODUS REKAM
Tekan RECORD menjadi modus rekam. Selengkapnya silakan mengacu pada
“OPERASI”.
4. MODUS FM
Tekan MODE menjadi modus FM. Kemudian tekan MENU untuk : mencari
otomatis ‐ menyimpan kanal – rekam – hapus – hapus semua – jalur normal

– jalur jepang – keluar. Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan
mengkonfirmasi dengan tombol MENU.
5. LINE IN
Ketika sambung ke PC/MP3/Mobile, silakan tekan MODE untuk memilih
modus LINE IN.
6. PENGATURAN SISTEM
Pada pengaturan system, akan tampil : system waktu – waktu latar
belakang – bahasa – alat – menyesuaikan kontras – versi software – keluar.
Silakan pilih dengan tombol PREV/NEXT dan mengkonfirmasi dengan
tombol MENU.
CATATAN PENTING

1. Jangan membiarkan suara keras terlalu lama untuk menghindari
merusak kesehatan anda. Merekomendasikan untuk mengatur
volume sampai posisi 1/3 untuk mengurangi distorsi dan melindungi
speaker dan baterai.
2. Lepaskan USB/keluarkan baterai lithium ketika terjadi masalah.
3. Jangan tinggalkan unit di lokasi dekat sumber panas, atau di tempat
yang terkena matahari langsung, debu dan lembab yang berlebihan.
4. Gunakan kain basah, bukan pelarut organik seperti alkohol dan
bensin untuk membersihkan permukaan unit.
5. Lepaskan USB dan keluarkan baterai dari unit jika unit tidak
digunakan untuk jangka waktu yang panjang.
6. Garansi batal jika membongkar tanpa otorisasi.
SPESIFIKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Power Output………………………..2W
Driver Unit……………………………..2” 4 Ohm 3W
Frequency Response……………….100Hz – 20KHz
S/N Ratio………………………………≥70dB
Sensitivity………………………………400mV
Distortion………………………………≤1%
Dimensi………………………………...W170xH68xD35mm
Power Supply…………………………USB/DC5V

PENCEGAHAN
1. Ketika indikator nyala tetapi unit tidak bekerja, silakan periksa modus
MP3, AUX atau FM.
2. Silakan kurangi volume dan/ atau periksa sambungan kabel power
ketika noise saat musik main.
3. Silakan format USB/SD dengan FAT32 untuk ensure better effect.
4. Lepas dan sambung kembali kabel power ketika unit crashes.

