
HIFI AUDIO SZTEREÓ ERŐSÍTŐ TÁVIRÁNYÍTÓVAL 
BLUETOOTH FM RÁDIÓ 2CH 600W BT-298A

BEVEZETÉS

HOGYAN MŰKÖDIK?

A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA AZ AMP-HEZ

A 2 csatornás Bluetooth sztereó erősítő vevő, amely ideális karaoke és házimozi akusztikus 
hangrendszeréhez. A digitális erősítődoboz USB/SD-kártya/FM-rádió/Bluetooth/mikrofon beme-
nettel és RCA (R, L) audiobemenettel rendelkezik tunerhez, CD-lejátszóhoz, kazettás magnóhoz 
és egyéb külső forrásokhoz. A hangjavító keverőmodul USB/SD-kártya bemenete lehetővé teszi 
flash meghajtók vagy SD-kártyák használatát. Ha számítógépét közvetlenül az erősítőhöz csatla-
koztatja, lejátszhatja kedvenc hangfájljait a számítógépe médiagyűjteményéből. Házimozi au-
dióhoz, számítógépes játékokhoz, torony hangszórókhoz és kerti hangszórókhoz ajánljuk. Kicsi, 
kompatibilis kialakítás autó audiorendszerhez is.

A Bluetooth technológia rádiófrekvenciás átvitelének felhasználásával egy Bluetooth-erősítő 
átalakíthatja kedvenc vezetékes fejhallgatóját vezeték nélküli Bluetooth fejhallgatóvá.

Csatlakoztassa az erősítő hátulját a hangszóró 
vezeték végéhez.
A hangszóró vezetékét a hangszóróhoz kell csatla-
koztatni.
Most már csatlakoztathatja az erősítőt a tápegy-
séghez, és hallgathatja a hangszóróit, feltéve, hogy 
a hangszóró és az erősítő megfelelően van csatla-
koztatva.

Használati útmutató
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A TELEFON CSATLAKOZTATÁSA AZ AMP-HEZ

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A HANGERŐSÍTŐT ANDROIDON?

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ ERŐSÍTŐRE VAN SZÜKSÉGE?

AZ ERŐSÍTŐK RENDELKEZNEK BLUETOOTH FUNKCIÓVAL?

MAXIMUM HÁNY HANGSUGÁRZÓ CSATLAKOZTATHATÓ EGY ERŐSÍTŐHÖZ?

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást eszközén.
Koppintson a Hangerősítő, majd a Kisegítő lehetőségek elemre.
Nyissa meg a Hangerősítőt annak megérintésével.
Érintse meg az OK gombot az engedélyek elfogadásához.
Ha szeretné, módosítsa a Hangerősítő parancsikonját.
Csatlakoztassa eszközét vezetékes vagy Bluetooth fejhallgatóhoz.

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást eszközén.
Koppintson a Hangerősítő, majd a Kisegítő lehetőségek elemre.
Használja a szerviz gombot.
Érintse meg az OK gombot az engedélyek elfogadásához.
Csatlakoztassa készülékét vezetékes fejhallgatóhoz.
Húzza felfelé két ujját, vagy érintse meg a Kisegítő lehetőségek gombot a Hangerősítő elindításá-
hoz.

Mivel a Bluetooth fejhallgatók belsőleg továbbítják az áramot a meghajtókhoz, soha nem lesz 
szükségük erősítőre.

A beépített Bluetooth-kapcsolattal rendelkező modern erősítők lehetővé teszik, hogy közvetlenül 
a Bluetooth-erősítőre streameljen zenét. Így nincs szükség költséges hangszórórendszerre. Mind-
össze annyit kell tennie, hogy párosítja őket egy Bluetooth-képes eszközzel, például laptopjával, 
okostelefonjával vagy táblagépével.

Az erősítők többsége két hangszóró terhelését is képes kezelni. Hasonló a kismotorkerékpár uta-
saihoz: a második utas hozzáadásával megduplázódik a járműnek szállítandó teher, de a legtöbb 
motorkerékpár két utast is elbír. Kettőnél több hangszóró hozzáadása viszont általában túlterheli 
az erősítőt.
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LEHETSÉGES ERŐSÍTŐKET HANGSZÓRÓKÉNT HASZNÁLNI?

LEHETSÉGES KÉT HANGSZÓRÓT EGY CSATORNÁRA CSATLAKOZTATNI?

HOGYAN KAPCSOLHATOM AZ ERŐSÍTŐMET AZ INTERNETHEZ?

A BLUETOOTH KÉPES SZTEREÓ ÁTVITELRE?

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ ERŐSÍTŐK NÉLKÜLÜK?

IGAZ, HOGY AZ ERŐSÍTŐ NÖVELI A HANGSZÓRÓ HANGEREJÉT?

MI A CÉLJA AZ ERŐSÍTŐNEK?

Igen, a gitárerősítő használható hangszóróként zenelejátszáshoz vagy mikrofonba helyezéshez. 
Bár egy gitárerősítő nem szól olyan jól, mint egy dedikált zenei rendszer, helyesen csinálva elfo-
gadható eredményeket produkál.

Ha két hangszórót szeretne táplálni egycsatornás erősítővel, akkor az első lépés az erősítő kime-
neti impedanciájának és a hangsugárzók impedanciájának meghatározása. Az erősítő kimeneti 
impedanciájának ideális esetben meg kell egyeznie a hangszórók impedanciájával.

Ha a Wi-Fi beállítások mentése után az erősítőt AP módból Wi-Fi módba szeretné váltani, nyomja 
meg a Wi-Fi gombot az erősítő hátlapján. Az erősítő Wi-Fi módban van, amikor a Wi-Fi gomb LED-
je „zöld”. A Wi-Fi hálózat mostantól elérhető lesz az erősítő számára.

A Bluetooth adapterrel zenét játszhat le okoseszközéről bármilyen analóg vagy digitális hangki-
menettel rendelkező sztereó készüléken. Ahhoz, hogy a legtöbb sztereó rendszerrel kompatibilis 
legyen, a legtöbb Bluetooth audiovevő mindkét csatlakozással rendelkezik. Az analóg modulok 
elektromos áramon keresztüli adatátvitellel működnek.

Magyarázat: Mivel a kiegészítő tápellátást külső forrás biztosítja, általában egyenáramú akkumu-
látor vagy azzal egyenértékű, az energiamegmaradás törvénye nem sérül.

Az erősítők ronthatják a hangszórók hangját, hasonlóan a költséges „audiofil” vezetékekhez, de 
jobb hangzást nem tudnak elérni. Torzítást adnak a jelhez, ha bármi mást tesznek, mint erősítik 
azt.

Az erősítő megerősíti a gyenge hangjelet mind az otthoni, mind az autós audiorendszerekben. 
Ha az erősítőbe érkező jel nem elég erős a hangszórók meghajtásához, a kimenő jel segíthet. Az 
erősítő hangerejét és torzításmentes hangját a teljesítménye határozza meg.
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