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DEKLARASI

Tampak Depan
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.

Speaker digital

Fitur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekternal baterai lithium kualitas tinggi.
Nyaman operasi dengan 6 tombol dan remot kontrol.
Mendukung banyak efek suara.
Kompatibel dengan MP3 (USB/SD card).
Dengan fitur FM, AUX, jam dan alarm.
Otomatis menyimpan nomor track saat ini ketika power mati.
Layar LCD dengan latar belakang cahaya tinggi.
Mencari otomatis pada modus FM.
Remot kontrol.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Layar LED
Penerima remot control
Sebelumnya
Main/jeda
Berikutnya
Mode
Volume –
Volume +
Power hidup/mati

10. DC in
11. Masukan suara
12. Terminal USB
13. SD slot
14. Tutup baterai
15. Bracket

Remot kontrol

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

Mini speaker digital………………………………. 1 unit
Petunjuk penggunaan……………………………. 1 pcs
Kabel audio…………………………………………... 1 pcs
Baterai…………………………………………….……. 1 pcs
Remot kontrol…………………………………..…… 1 pcs

1.
2.
3.
4.
5.

Siaga
Main/jeda
Mode
Modus EQ
Volume –

6. Volume +
7. Angka
8. Sebelumnya
9. Selanjutnya

Layar LCD

3.

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

Main/jeda
Tampilan angka
Modus SD card
Modus alarm

5. Modus USB
6. Modus FM
7. Baterai meter
8. Modus LINE

6.

FM). Pada modus AUX, tekan sekali untuk mute atau unmute AUX.
Pada modus JAM, tekan sekali untuk beralih antara jam dan menit,
tetapi pada modus ALARM, untuk beralih diantara jam, menit dan
hidup/mati alarm.
NEXT : Pada modus USB/SD, tekan sekali untuk memilih track
berikutnya. Pada modus FM, tekan sekali untuk memilih kanal
berikutnya. Jika anda telah selesai mencari otomatis, atau lainnya
untuk semi mencari ulang otomatis kanal berikutnya. Pada modus
JAM/ALARM, tekan sekali untuk menyesuaikan (meningkatkan) jam
atau menit, tekan lama untuk mengatur jam (mengacu pada
pengaturan jam).
MODE : Beralih diantara MP3 (USB/SD)/FM/AUX/CLOCK. Tekan lama
untuk hidup/mati power speaker digital.
VOL + : Menaikkan volume speaker digital pada modus MP3
(USB/SD), FM dan AUX. Pada modus JAM/ALARM tekan ini untuk
menyesuaikan (menaikkan) jam dan menit.
VOL ‐ : Mengurangi volume speaker digital pada modus MP3
(USB/SD), FM dan AUX. Pada modus JAM / ALARM, tekan ini untuk
menyesuaikan (mengurangi) jam dan menit.

OPERASI
OPERASI
Speaker digital
1. PREV : Pada modus USB/SD, tekan untuk memutar track sebelumnya.
Pada modus FM, tekan untuk memilih kanal sebelumnya setelah
otomatis mencari. Pada modus jam / alarm, tekan sekali untuk
merubah (mengurangi) jam atau menit, tekan lama untuk pengaturan
alarm (refer to alarm setting).
2. PLAY/PAUSE : Pada modus USB/SD, tekan sekali untuk main atau
jeda, tekan lama untuk memilih satu dari 4 modus loop (ALL, RAND,
SINGLE dan FOLD). Pada modus FM tekan sekali untuk mute atau
unmute unit, tekan lama untuk mencari otomatis kanal FM
(direkomendasikan mencari otomatis sebelum menggunakan fungsi

Remot Kontrol
1. POWER : Ketika power hidup, tekan sekali untuk matikan power
speaker digital. Layar LCD mati dan kemudian speaker digital akan
mati.
2. PREV : Sama seperti tombol PREV pada digital speaker.
3. PLAY / PAUSE : Sama seperti tombol PLAY / PAUSE pada speaker
digital.
4. NEXT : Sama seperti tombol NEXT pada speaker digital.
5. MODE : Sama seperti tombol MODE pada speaker digital.
6. VOL + / VOL ‐ : Pada modus MP3 (USB/SD), FM dan AUX, tekan ini
untuk menaikkan/menurunkan volume speaker digital. Pada modus
JAM / ALARM, untuk merubah jam dan menit.

7. EQ : Total 5 modus NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC dan
COUNTRY. Ketika musik main, tekan ini untuk memilih modus diatas
pada gilirannya akan menampilkan EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, dan EQ5.
8. NOMOR (0‐9) : Pada modus USB/SD, jika anda ingin memilih track 12,
silakan tekan tombol 1 dan 2 dari remot control. Setelah 2 detik,
speaker digital akan memutar track 12 secara otomatis. Pada modus
FM, masukan angka – angka frekuensi yang sesuai untuk memilih
kanal FM radio, contoh tekan 1,0,7,5 untuk memilih 107,5 MHz.
Hanya cocok untuk frekuensi dalam kisaran 875 – 1080.
JAM DAN ALARM
1. Pengaturan Jam
a. Tekan MODE untuk beralih ke modus JAM.
b. Tekan lama PLAY / PAUSE, angka ‐ angka jam akan berkedip.
Kemudian tekan sekali PREV / NEXT atau VOL +/VOL – untuk
menyesuaikan jam.
c. Tekan sekali PLAY / PAUSE, angka – angka jam akan berkedip.
Kemudian tekan sekali PREV / NEXT atau VOL +/VOL – untuk
menyesuaikan menit.
d. Setelah selesai pengaturan, tekan lama PLAY / PAUSE untuk
kembali ke modus normal.
CATATAN : Jam akan kembali semula jika baterai dilepas dari
speaker digital atau sudah lemah.
2. Pengaturan ALARM
a. Tekan MODE untuk beralih ke modus JAM.
b. Tekan lama PREV untuk beralih ke modus ALARM.
tekan lama, angka – angka jam akan berkedip.
c. Tekan sekali PREV/NEXT atau VOL +/VOL
menyesuaikan jam.
d. Tekan PLAY/PAUSE, angka – angka menit akan
Kemudian tekan PREV/NEXT atau VOL +/VOL
menyesuaikan menit.

Kemudian
–

untuk

berkedip.
– untuk

e. Tekan PREV/NEXT atau VOL+/VOL‐ untuk mengaktifkan /
menonaktifkan alarm. Jika alarm aktif, ikon alarm akan
muncul, atau alarm dimatikan.
f. Setelah selesai pengaturan, tekan lama NEXT untuk kembali
ke modus normal.
KETERANGAN :
Ketika itu adalah waktu untuk alarm dan USB / SD card sedang dimainkan,
speaker digital akan berhenti memutar music untuk alarm. Alarm akan
dibatalkan setelah tiga waktu alarm. Ikon alarm tampil, alarm efektif, ikon
alarm menghilang, alarm tidak efektif.
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.

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

PENCEGAHAN
1. Ketika indicator 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 memastikan efek yang
lebih baik.
4. Lepas dan sambung kembali kabel power ketika unit crashes.

