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Cechy produktu

1. Ten model ma wbudowany wysokiej klasy wzmacniacz, 
który zapewnia wysokiej jakości dźwięk

2.  Czas działania od 3 do 5 godzin przy maksymalnej głośności 
3. Urządzenie posiada funkcję priorytetu dla mikrofonu. W trakcie 

jego używania muzyka będzie automatycznie ściszana 
4. Wejście AUX 3.5 mm pozwala na podłączenie komputera lub 

odtwarzacza MP3
4. Port USB/gniazdo kart SD / MMC
5. Wbudowana akumulator 
5. Wbudowany dwukanałowy mikrofon bezprzewodowy i dwa 

gniazda wejściowe MIC 6,35 mm do podłączenia 
przewodowego mikrofonu dynamicznego. Cztery osoby mogą 
jednocześnie mówić lub śpiewać.

7.  Wejście RCA do którego możesz podłączyć odtwarzacz CD lub 
inne źródło dźwięku 

g. Z trybami pracy mikrofonu (Echo/Tone/Volume) oraz 
muzyki (Bass/Treble/Volume) to urządzenie jest idealne do 
karaoke

10. Zasilany prądem stałym 12V lub wbudowanym akumulatorem. 
Nadaje się zarówno do użytku wewnątrz jak i na zewnątrz.

11 . Idealny do wielu zastosowań, w tym do wykorzystania w salach 
lekcyjnych, salach konferencyjnych, kościołach, klubach fitness i 
małych audytoriach.

Uwaga
1. Urządzenie jest wyposażone w głośnik, który może powodować pole 
magnetyczne. Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 60 cm od 
komputera lub telewizora.

2. To urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator 
kwasowo-ołowiowy. Należy ładować baterię co 3 miesiące, jeśli nie 
zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu lub 
bateria może ulec uszkodzeniu.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
4. Nie umieszczaj urządzenia w otoczeniu wilgotnym i 

brudnym.
5.Umieść urządzenie w wentylowanym pomieszczeniu.
6. 6. Nie ciągnij za przewód podczas wyciągania wtyczki. 

Przytrzymaj mocno wtyczkę, aby ją wyciągnąć.
7. Wyciągnij akumulator, jeśli nie będziesz używać 

urządzenia przez dłuższy czas.
8. Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody
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Parametry urządzenia

ZP 12/15 DSP 
ZP 18/19 DSP

1.Antena mikrofonu bezprzewodowego 
2. Wyświetlacz   LCD
3. czytnik kart pamięci SD
4. Głośność -
5.Wejście mikrofonu przewodowego 1 
6. .Wejście mikrofonu przewodowego 2 
7. Wejście gitarowe
8. Port ładowania
 9. Wejście USB
10. Przycisk stop
11. Tryb pracy (naciśnij pierwszy raz, aby włączyć funkcję FM, naciśnij drugi raz, aby włączyć funkcję 

Bluetooth, naciśnij trzeci raz, aby odtwarzać muzykę z karty SD lub USB). Naciśnij przycisk MODE 
przez dłuższy czas, aby usunąć oryginalny zachowując tylko akompaniament, a następnie wciśnij 
ponownie przycisk MODE przez dłuższą chwilę, a muzyka powróci do oryginalnego stanu.

12. Odtwarzanie w pętli.
13. Przesuń do ostatniego utworu
14. Następny utwór
15. Funkcja nagrywania (włóż kartę USB / SD, a następnie naciśnij klawisz funkcji nagrywania aby rozpocząć nagrywanie. 

Zakończ nagrywanie po wciśnięciu przycisku z funkcją nagrywania)
16. Tryb pracy mikrofonu

(1) Mic priority: Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, włącz funkcję priorytetu mikrofonu, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 3 sekundy, funkcja priorytetu mikrofonu zostanie wyłączony.
(2) Tryb mikrofonu: Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduję przełączenie trybu mikrofonu IC0 – IC5
IC0: Oryginalny tryb dźwięku IC1: Profesjonalne wykonanie IC2: Tryb popularny
IC3: tryb wewnętrzny IC4: tryb zewnętrzny IC5: tryb KTVMicrophone sound delay function

17. Funkcja ECHO mikrofonu
18. Funkcja basu mikrofonu
19. Funkcja mikrofonu wysokich tonów
20. Funkcja głośności mikrofonu
21. Funkcja basu muzycznego
22. Funkcja wysokich tonów muzycznych
23. Funkcja głośności muzyki
24. Antena mikrofonu bezprzewodowego 
26. Zwiększenie głośności 
27. Wejście audio
28. Wskaznik rozładowania baterii
29. Wyjście audio
30. Wskaznik ładowania baterii – mrugający czerwony kolor – ładowanie; kolor zielony oznacza pełne 
      Naładowanie baterii
31. wejście audio dla MP3 
32. Włącznik



Parametry urządzenia

AZN 12 DSP

1. Antena mikrofonu bezprzewodowego
2. LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
3. Przełącznik trybów pracy urządzenia (naciśnij raz, aby włączyć funkcję FM, naciśnij drugi raz, aby 
włączyć funkcję Bluetooth, naciśnij trzeci raz, aby włączyć odtwarzanie z nośnika SD lub USB)
Naciśnij przycisk MODE przez dłuższy czas, aby usunąć oryginalny zachowując tylko akompaniament, 
a następnie wciśnij ponownie przycisk MODE przez dłuższą chwilę, a muzyka powróci do oryginalnego 
stanu.
4. Ostatni utwór
5. Stop
6. Następny utwór 
7. Tryb  Equalizera
8. Odtwarzanie w pętli
9. Funkcja nagrywania (włóż kartę USB / SD, a następnie naciśnij klawisz funkcji nagrywania aby 
rozpocząć nagrywanie. Zakończ nagrywanie po wciśnięciu przycisku z funkcją nagrywania)
10. MIC PRIORITY - naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję priorytetu mikrofonu; naciśnij ponownie, by 
wyłączyć funkcję priorytetu mikrofonu
11. Antena mikrofonu bezprzewodowego
12. port USB
13. port karty SD
14. Przełączanie trybu mikrofonu
15. Funkcja głośności mikrofonu
16. Funkcja basów mikrofonu
17. Funkcja wysokich tonów mikrofonu
18. funkcja ECHO mikrofonu
19. funkcja basu muzycznego
20. Funkcja wysokich tonów muzycznych
21. funkcja głośności muzyki
23. Wejście mikrofonu przewodowego 2
24 Wejście mikrofonu przewodowego 1
25. port wejściowy audio MP3
26. Zewnętrzne wejście audio
27. Zewnętrzne wyjście audio
28. Wskaznik rozładowania baterii. Jeżeli zaświeci się na czerwono, oznacza to, że akumulator ma 
niską moc
29. Kontrolka zmieni kolor na czerwony w czasie ładowania, a zielona kontrolka zaświeci się po pełnym
naładowaniu.
30. Port ładowania 
31. Przełącznik zasilania



Parametry urządzenia

ZP6.5 DSPUHF

1. Ostatni utwór
2. Stop
3. Kolejny utwór
4. Przycisk trybu Music EQ
5. Funkcja nagrywania (włóż kartę USB / SD, a następnie naciśnij klawisz funkcji nagrywania aby 
rozpocząć nagrywanie. Zakończ nagrywanie po wciśnięciu przycisku z funkcją nagrywania)
6. Przełącznik trybów pracy urządzenia (naciśnij raz, aby włączyć funkcję FM, naciśnij drugi raz, aby 
włączyć funkcję Bluetooth, naciśnij trzeci raz, aby włączyć odtwarzanie z nośnika SD lub USB) (W opcji 
(FM) naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyszukać kanał transmisji)
7. port USB 
8. wyświetlacz LED
9. port karty SD
10. Głośność muzyki
11. Funkcja wysokich tonów muzycznych
12. Funkcja basu muzycznego
13. Funkcja ECHO mikrofonu
14. Funkcja mikrofonu wysokich tonów
15. Funkcja basu mikrofonu
16. Funkcja głośności 
17. Port ładowania
18. Przełączanie trybu mikrofonu 
19. Zewnętrzne wejście audio 
20. Zewnętrzne wyjście audio 
21. Bezprzewodowa antena mikrofonu
22. Lampka sygnalizacyjna połączenia MIC: Gdy lampka RF jest włączona, mikrofon jest prawidłowo 
podłączony
23. Lampka sygnału audio: Gdy lampka nadal miga, wskazując, że wartość sygnału audio działa normalnie
24. Regulacja głośności mikrofonu bezprzewodowego
25. Przycisk ręcznej modulacji częstotliwości: Za każdym razem, gdy naciśniesz go 2 sekundy, kanał 
zmienia port wejściowy audio 
26. wejście MP3
27. Odbiornik podczerwieni
28. Wejście mikrofonu przewodowego 1
29. Przycisk skanowania kanału: Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby automatycznie wyszukać kanał. 
Kiedy RF lampka nadal się świeci, skieruj wyświetlacz mikrofonu bezprzewodowego na odbiornik 
podczerwieni i naciśnij ten przycisk umożliwia prawidłowe połączenie 
30. wejście mikrofonu przewodowego 2
31. Kontrolka ładowania urządzenia. Kolor czerwony występuje podczas ładowania, a zielona kontrolka 
zaświeci się po pełnym naładowaniu.
32. Przełącznik zasilania



Parametry urządzenia

Pilot
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1. Przycisk zasilania
2. Przełącznik trybu pracy urządzenia
3. Poprzedni utwór 
4.FM Poprzedni 
5.FM Następny
6. Odtwarzaj w pętli
7. Przełącznik korektora dźwięku: Natural, Rock, Pop, Classic, Sofe, Jazz, DBB, SRS 
WOW
8. Przycisk Odtwarzaj / Pauza
9. Następny utwór
10. Przycisk zmniejszania głośności 
11. Przycisk zwiększania głośności
12. Klawisze numeryczne

•



Parametry urządzenia

Pilot
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1. Przycisk zasilania 
2. Przełącznik trybu pracy urządzenia 
3. Poprzedni utwór
4. STOP
5. Wyciszenie 
6. Odtwarzaj w pętli
7. Pkorektora dźwięku, tryby to: Natural, Rock, Pop, Classic, 
Sofe, Jazz, DBB, SR S WOW
8. Przycisk Odtwarzaj / Pauza: 
9. Następny utwór
10. Przycisk zmniejszania głośności 
11. Przycisk zwiększania głośności
12. Klawisze numeryczne

•



Instrukcja obsługi urządzenia

Używanie bezprzewodowego odbiornika

To urządzenie zawiera dwa kanały wbudowanych wysokiej jakości 
odbiorników bezprzewodowych VHF z blokadą kwarcu oraz ze stałą 
częstotliwością, dokładnie dopasowanych do dostarczonych 
nadajników.
• Po włączeniu wzmacniacza głównym wyłącznikiem zasilania, lekko 
obróć regulator głośności mikrofonu zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.
• Całkowicie rozłóż antenę z tyłu wzmacniacza, aby uzyskać najlepszy 
odbiór.
• Włącz mikrofon bezprzewodowy, poczekaj aż wskaźnik odbioru 
podczerwieni zaświeci się, wskazując normalny odbiór.
Uwaga: Urządzenie jest dostarczane z dwoma mikrofonami 
bezprzewodowymi na dwóch różnych częstotliwościach, z których 
można korzystać jednocześnie.

DZIAŁANIE MIKROFONU BEZPRZEWODOWEGO

• Odkręć śrubki zaślepki komory 
baterii. Włóż nową baterię 1,5 V, 
przestrzegając biegunowości. 
Ponownie załóż pokrywę baterii.

• Włącz mikrofon, przesuwając 
przełącznik zasilania do pozycji ON.
Wskaźnik LED baterii zaświeci się 
na zielono, wskazując pełną moc 
baterii. W przypadku rozładowania 
baterii lub rozładowania 
akumulatora dioda LED 
akumulatora zgaśnie, wskazując, że
akumulator należy wymienić na 
nowy.

Głowica
mikrofonu

- - Bateria LED 

9-2--Włącznik

-- zaślepka 
komory baterii

• Dioda na wzmacniaczu powinna wskazać, że mikrofon został 
podłączony

• Aby wydłużyć żywotność baterii, wyłącz mikrofon, gdy nie jest 
używany. Jeśli nie zamierzasz używać mikrofonu przez dłuższy 
czas, wyjmij baterię z mikrofonu, aby uniknąć ewentualnego wycieku
baterii i uszkodzenia mikrofonu.

•



Instrukcja obsługi

Używanie bezprzewodowego odbiornika

To  urządzenie  zawiera  kanał  wbudowanych  wysokiej  jakości
odbiorników  bezprzewodowych  UHF  z  blokadą  kwarcu  i  stałej
częstotliwości,  dokładnie  dopasowanych  do  dostarczonych
nadajników.
•  Po  włączeniu  wzmacniacza  głównym wyłącznikiem zasilania,
lekko  obróć  regulator  głośności  mikrofonu  zgodnie  z  ruchem
wskazówek zegara.
•  Całkowicie  rozłóż  antenę  z  tyłu  wzmacniacza,  aby  uzyskać
najlepszy odbiór.
•  Włącz  mikrofon  bezprzewodowy,  a  wskaźnik  odbioru
podczerwieni zaświeci się, wskazując normalny odbiór.
Uwaga:  To  urządzenie  jest  dostarczane  z  jednym mikrofonem
bezprzewodowym  (ręcznym).  Powinno  być  używane  w
odpowiednim zakresie częstotliwości

OPERATION OF WIRELESS TRANSMITTER

Handheld MIC

 Odkręć śrubki zaślepki komory baterii. 
Włóż nową baterię 1,5 V, przestrzegając 
biegunowości. Ponownie załóż pokrywę baterii.

• Włącz zasilanie mikrofonu 
bezprzewodowego, naciskając przełącznik 
zasilania. Naciśnij długo przycisk zasilania, 
aby wyłączyć zasilanie mikrofonu 
bezprzewodowego

• 8

MIC grille
(cap sule in side )

The power 
supply LED

Po wer Switch

     Batter y Cov er /
Compartment

• Ten znak jest wskaźnikiem baterii. Kiedy się zaświeci, należy wymienić 
baterię

• Dioda na wzmacniaczu powinna wskazać, że mikrofon został 
podłączony

• Aby wydłużyć żywotność baterii, wyłącz mikrofon, gdy nie jest 
używany. Jeśli nie zamierzasz używać mikrofonu przez dłuższy 
czas, wyjmij baterię z mikrofonu, aby uniknąć ewentualnego 
wycieku baterii i uszkodzenia mikrofonu

• (



Instrukcja obsługi

ZASILANIE URZĄDZENIA

• Zewnętrzny prąd przemienny
Podłącz  jeden  koniec  dostarczonego  kabla  prądu  przemiennego  do
gniazda  wejściowego  prądu  przemiennego  z  tyłu  wzmacniacza.
Następnie  podłącz  drugi  koniec  kabla  prądu  przemiennego  do
gniazdka  prądu  przemiennego.  Włącz  urządzenie  za  pomocą
głównego wyłącznika zasilania.

• Zewnętrzny prąd stały
To  urządzenie  może  być  zasilane  również  z  zewnętrznego  źródła
zasilania 12V DC. Podłącz zewnętrzne zasilanie 12V DC do gniazda
wejściowego  DC z  tyłu  wzmacniacza.  Zwróć  uwagę  na  prawidłową
polaryzację.

• Bateria do ponownego ładowania
To  urządzenie  może  być  zasilane  wewnętrznie  za  pomocą
wbudowanego  akumulatora.  Po  podłączeniu  zasilania  sieciowego
wskaźnik  LED GHARGE zaświeci  się  na czerwono.  Akumulator jest
ładowany. Jeśli wskaźnik FULL LED świeci na zielono, akumulator jest
w pełni naładowany i gotowy do zasilania samego urządzenia. Wyłącz
przełącznik zasilania i  odłącz zasilanie prądem przemiennym. Włącz
urządzenie  z  powrotem  w  pozycji  „ON”,  a  akumulator  będzie  sam
zasilał urządzenie.

Uwaga: Wyłączenie urządzenia pozwoli na szybsze ładowanie akumulatora

UWAGA:

Jeśli pojawi się sprzężenie zwrotne najpierw należy obniżyć kontrolę wysokich
tonów. Jeżeli sprzężenie zwrotne nie zostało usunięte, spróbuj obniżyć głośność
lub położenie urządzenia w stosunku do przewodowego lub bezprzewodowego

MIC.
MID



OPERATION
OBSŁUGA ODTWARZACZA MP3

• Naciśnij przycisk przełącznika Mp3 i AUX, 

• Włóż dysk flash do portu USB lub kartę SD / MMC do gniazda 
karty SD / MMC, automatycznie odtworzy muzykę z dysku flash 
lub karty SM / MMC. Wskaźnik odtwarzania MP3 zaświeci się.

• Naciśnij przycisk PREV, aby przejść do ostatniego utworu. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewinąć do tyłu.

• Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego utworu, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewinąć do przodu.

• Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie.

• Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aby wybrać REPEAT 
ONE lub REPEAT ALL. Zapali się wskaźnik REPEAT ONE lub 
REPEAT ALL.

Obsługa innych źródeł dzwięku
• Naciśnij przycisk przełącznika Mp3 i AUX, 

• Podłącz inne źródło dźwięku, takie jak odtwarzacz CD, do 
wejścia AUX 3,5 mm lub innego wejścia Audio RCA, aby 
wzmocnić dźwięk.
OBSLUGA PRIORYTETU MIKROFONU
• Naciśnij przycisk włączania / wyłączania priorytetu mikrofonu, 
• Proszę nacisnąć przycisk WŁ. / WYŁ., Aby przejść do stanu 
„WŁ.”, Kiedy rozmawia się przez mikrofon, głośność muzyki 
zostanie automatycznie zwiększona!

HD5155D FUNKCJA SPECJALNA
•  HD5155D  korzysta  z  dwurdzeniowego  398  MHz  i  32-bitowego  OSP,
zapewniając mikrofonowy sygnał o wysokiej  wierności, a nawet z funkcją
algorytmu, aby Twój głos był  bardziej  upiększony, bardziej  magnetyczny,
dzięki czemu poczujesz się jak śpiewająca gwiazda.
• Wiele trybów plików dźwiękowych: 1. Profesjonalne 2. Popularne 3. Mowa
4. ECHO 5. ECHO + REVERB 6. Oryginalny dźwięk
•  eliminacja  wokalu  jednym  przyciskiem:  Algorytm  syntezy
zmiennoprzecinkowej został przyjęty w celu inteligentnego wyeliminowania
głosu ludzkiego  i  całkowitego  zachowania  muzyki  akompaniamentu  oraz
wysokiej i niskiej częstotliwości instrumentu.
•  Professional  Dodge  (priorytet  mikrofonu):  przy  użyciu  profesjonalnego
algorytmu  aplikacji  scenicznej  głośność  muzyki  można  stopniowo
zmniejszać wraz ze wzrostem głośności mikrofonu, a czas odzyskiwania i
uwalniania muzyki jest również stopniowy.
• Zmniejsz przetwarzanie szumów: dzięki progowi hałasu 
•  HD5155D przyjmuje  profesjonalną  strojenie  ramki  KX:  ma wbudowany
ogranicznik  ciśnienia,  ekspander,  regulator  wzmocnienia,  10-pasmowy
korektor, stereo ECHO, profesjonalny REVERB, wzbudnik,  tłumik hałasu,
stacja dostrajania i inne funkcje.



PARAMETRY TECHNICZNE

Specyfikacja
Parametry techniczne produktu:
ZP 6.5 OSPUHF z 1x6.5 "Głośnik niskotonowy wszystkie modele z 
wysokoczułym głośnikiem wysokotonowym ZP 12 OSP / AZN 12 OSP Z 
1x12" Głośnik niskotonowy wszystkie modele z wysokoczułym 
głośnikiem wysokotonowym
ZP 15 OSP/ ZP 18 OSP/ ZP 19 DSPLED z 1x15" Głośnik niskotonowy 
wszystkie modele z wysokoczułym głośnikiem wysokotonowym Zakres 
częstotliwości: 30Hz-20Khz 
Skuteczność:11OdB
Zasilanie:AC220V-240V/50-60Hz

:DC12V

ZP 6.5 OSPUHF: Wbudowana bateria: 11.1V/2500mAH 

ZP 12 OSP Wbudowana bateria :12V7AH
AZN 12 OSP Wbudowana bateria :12V9AH

(ZP 15 DSP/ZP 18 OSP ZP 19 OSP LED)
Wbudowana bateria:12V12AH

Czas ładowania: 8-10 godzin
Czas pracy na baterii: 4-5 godzin
Zakres częstotliwości bezprzewodowej: 174-270MHz 640-
690MHz Zasięg operacyjny:30M-50M 

Mikrofon bezprzewodowy:
Zasięg częstotliwości: 640-690MHz (UHF)
Zasięg częstotliowści:174-270MHz (VHF) 
Moc wyjściowa: 0.36Watts
Zakres dynamiczny: 80dB
Pasmo przenoszenia: 100Hz-10K Hz 
Temperatura pracy : -10°C - 45 °C 
Zasilanie: 2 x bateria 1. 5V  
Żywotność baterii: 6 godzin
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	Instrukcja obsługi
	OPERATION
	OBSŁUGA ODTWARZACZA MP3
	• Naciśnij przycisk przełącznika Mp3 i AUX,
	• Włóż dysk flash do portu USB lub kartę SD / MMC do gniazda karty SD / MMC, automatycznie odtworzy muzykę z dysku flash lub karty SM / MMC. Wskaźnik odtwarzania MP3 zaświeci się.
	• Naciśnij przycisk PREV, aby przejść do ostatniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko przewinąć do tyłu.
	• Naciśnij przycisk NEXT, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewinąć do przodu.
	• Naciśnij przycisk PLAY / PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie.
	• Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aby wybrać REPEAT ONE lub REPEAT ALL. Zapali się wskaźnik REPEAT ONE lub REPEAT ALL.
	Obsługa innych źródeł dzwięku
	• Naciśnij przycisk przełącznika Mp3 i AUX,
	• Podłącz inne źródło dźwięku, takie jak odtwarzacz CD, do wejścia AUX 3,5 mm lub innego wejścia Audio RCA, aby wzmocnić dźwięk.
	OBSLUGA PRIORYTETU MIKROFONU
	• Naciśnij przycisk włączania / wyłączania priorytetu mikrofonu,
	• Proszę nacisnąć przycisk WŁ. / WYŁ., Aby przejść do stanu „WŁ.”, Kiedy rozmawia się przez mikrofon, głośność muzyki zostanie automatycznie zwiększona!

	PARAMETRY TECHNICZNE


