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SPECYFIKACJA 

 
 

   Zasilanie: 220-240Vac/50Hz i akumulator 12Vdc/7Ah 

   Wbudowany system mikrofonowy VHF, wzmacniacz, odtwarzacz mp3 i akumulator 

   Kontrola nad poziomem głośności i echa 

   Wejście mikrofonowe i liniowe 

   Teleskopowa rączka i kółka 

   Efekt echo oraz 2-pasmowy korektor graficzny 

 
 
REAR PANEL 
 

 
 

 
1.   Slot na kartę SD 
2.   Wejście USB 
3.   Ekran LCD 
4.   Odtwarzacz MP3 
5.   Wejście mikrofonowe 1&2 
6.   Poziom głośności mikrofonu 1&2 
7.   5-pasmowy Equalizer 
8.   Wejście / Wyjście 
9.   Przełącznik MP3 / Line 
10. Poziom głośności Mp3 / Wejścia liniowego 
11. Poziom głośności ECHA mikrofonowego 
12. Poziom głośności Master 
13. Poziom głośności mikrofonu bezprzewodowego 
14. Włącznik mikrofonów bezprzewodowych 
15. Bezpiecznik akumulatora 
16. Ledowy wskaźnik poziomu ładowania 
17. Wejście akumulatora zewnętrzengo 12Vdc. Minimalny 

poziom akumulatora 7Ah 
18. Anteny mikrofonów VHF 
19. Sieciowy bezpiecznik AC 
20. Wyłącznik zasilania 

 



 

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA  
 

1. Play/Pauza 
2. Następny/Poprzedni utwór 
3. Wybór kanałów przyciskiem +/- 
4. Poziom głośności góra/dół 
5. Kanały numeryczne do wyboru utworu 

 
 
 
 

 
 
MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 

 
Włóż baterię 9V do mikrofonów bezprzewodowych. Podłącz anteny w tylnej części i włączyć 
wszystkie regulatory głośności w dół. Włącz system i dioda zasilania zaświeci sie. Przełącz mikrofony 
na ON i diody LED zaświecą się. Uważaj na to, aby nie ustawić zbyt wysokiego poziomu głośności 
mikrofonów – może to spowodować sprzęganie 
się mikrofonów. Zwiększ pokrętła głośności do żądanego poziomu (zarówno ogólne poziomy jak i 
Echo, Bass, etc.) 

 

POŁĄCZENIE BLUETOOTH 

 
Uruchom zestaw nagłośnieniowy i wciśnij przycisk „MODE” (4), na wyświetlaczu pojawi się 
„Bluetooth”. Następnie włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym i rozpocznij wyszukiwanie 
urządzeń. Na liście pojawi się 
„Bluetooth” - wybierz to urządzenie. Hasło nie jest wymagane. 

 

ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 
Przed użyciem tego mobilnego systemu wzmacniacz wewnętrzny 12V należy ładować przez 12 
godzin. Jeżeli przełącznik zasilania jest w pozycji OFF i system jest podłączony do zasilania, po 
naładowaniu zapali się ledowa lampka. 

UWAGA: Należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego, jeżeli bateria jest w pełni naładowana. 
 

Przed pierwszym użyciem, ładuj baterię przez co najmniej 12 godzin oraz maksymalnie 72 godzin! 
Akumulator powinien być ładowany regularnie. W celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii, 
powinna być ona ładowana co najmniej raz w miesiącu. Jeśli bateria nie będzie ładowana w ciągu 
6 tygodni, ulegnie degradacji. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
Przed wysłaniem urządzenia na serwis sprawdź, czy przewody są odpowiednio podłączone, pokrętła 
są w odpowiedniej pozycji, bateria w pełni naładowana oraz sprawdź, czy bezpiecznik jest sprawny. 

 
Urządzenia elektryczne muszą być składowane w miejscach do tego przeznaczonych. 
Sprawdź, gdzie w Twojej  okolicy  znajduje  się  najbliższe  centrum  recyklingu.  
Specyfikacja  techniczna  poszczególnych urządzeniach może się nieznacznie różnić. 
Specyfikacja może ulec zmian bez powiadomień. 
 
 
 



 

WARUNKI GWARANCJI 

Data rozpoczęcia czasu gwarancji zaczyna się w momencie sprzedaży sprzętu. Tylko firmy 
autoryzowane przez markę TONSIL są uprawnione do serwisowania sprzętu. 
Podczas okresu gwarancji, niesprawny sprzęt musi zostać zwrócony do sprzedawcy na koszt 
kupującego. Potencjometry posiadają określoną żywotność oraz nie są serwisowane, jeśli przekroczą 
standardowe zużycie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. 

 
 
OSTRZEŻENIE 

 
 

-     Przeczytaj instrukcję przed użyciem 
-     Zachowaj instrukcję na przyszłość 
-     Zachować oryginalne opakowanie, w celu np: transportowym 
-     Przed pierwszym użyciem, zlecić sprawdzenie osobie wykwalifikowanej 
-     Urządzenie zawiera części podpięte do napięcia. Nie otwierać samodzielnie urządzenia 
- Jeżeli wtyczka, lub przewód zasilający są uszkodzone, naprawa może być wykonana tylko 

przez wykwalifikowanego technika. Nie kłaść na niestabilnych powierzchniach, upewnić się 
że sprzęt jest dobrze zabezpieczony w transporcie. 

- Jeżeli urządzenie uszkodzone jest aż tak, że widać części wewnętrzne, nie należy go wtedy 
podłączać do gniazdka sieciowego 

-     Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego technika 
-     Urządzenia można podłączyć tylko do uziemionego gniazda z 220-240Vac/50HZ i 10-16A 
-     Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 
-     Nie ciągnij za przewód zasilający pod czas wyciągania go z gniazda 
-     Zawsze odłączaj urządzenia podczas burzy lub gdy nie jest w użyciu 
-     Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, może dojść do skroplenia w 
obudowie. 
-     Sprawdź poziom temperatury przed użyciem 
- Aby uniknąć wypadków w pomieszczeniach publicznych, wszelkie ostrzeżenia prawne 

jak i instrukcje muszą być przestrzegane 
-     Chronić przed dziećmi. Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru 
-     Wszystkie regulatory głośności muszą być ustawione na poziom zero przed uruchomieniem 
sprzętu 
- Nie należy używać środków czyszczących w sprayu do suwaków. Pozostałości środków 

czyszczących powodują pył. Jeżeli wystąpi problem, należy skonsultować się ze 
specjalistą 

- Do czyszczenia używać tylko suchej szmatki. Nie należy czyścić urządzenia 
roztworami chemicznymi, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnie sprzętu 

- Część zawarta w głośniku, może powodować pole magnetyczne. Trzymać urządzenie z dala 
od komputera i TV, przynajmniej na odległość 60cm 

- Sprzęt ma wbudowany ołowiowo/kwasowy akumulator. Proszę naładować baterię raz 
na trzy miesiące, jeżeli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy okres 

-     Jeżeli akumulator jest uszkodzony należy wymienić na akumulator o tej samej specyfikacji. 
Uszkodzoną 

baterię należy usunąć zgodnie z zaleceniami 
ochrony środowiska 

-     Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur 
- Nie należy umieszczać urządzenia w otoczeniu wilgoci i brudu. Zapobiec 

przedostawaniu się wody do wnętrza obudowy 
-     Zaleca umieszczanie urządzenia w przewiewnym pomieszczeniu 
- Wyciągnij kabel zasilający AC, jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy 

czas, tak samo w przypadku baterii VHF do mikrofonu w celu późniejszego 
wykorzystania 

 
 
 
 
 

 


