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Feilsøking:

C. Ikke pek mikrofonen mot høyttaleren .

1.Slå på strømbryteren, men forsterkeren har ingen lyd.
A. Ingen lys i indikatorlampen, det er tomt batteri, sett 

enheten til lading.
B. Indikatorlampen lyser: sjekk den kablede mikrofonen.

2.Stemmeforsterkeren har tydelig uling.
A. Bruk mikrofonen riktig: sett mikrofonen foran munnen, 

avstanden mellom mikrofon og forsterker skal være 
60-70CM.

B.  I et lite rom, skru ned volumet betraktelig for å unngå 
hyling. 

3.Stemmeforsterker kan ikke slås på mens den lades.
A: Enheten kan ikke slå seg på mens den lades, så koble fra 

     laderen og slå på igjen.

Husk:
1. Snakk rett inn i mikrofonen, og hold avstanden mellom 

stemmeforsterker og MIC lenger enn 60 cm, og unngå 
hyling.

2. Ikke sett inn eller koble til kontakten mere enn nødvendig 
for å unngå at kontakten blir løs eller får dårlig tilkobling.

3. Lad opp når batteriet har liten kapasitet.
4. Forsterkeren skal oppbevares på et tørt og ventilert sted, 

regn, vann, slag skal unngås. 
138gVekt

110mm*
88mm*46mmMål:

3~5 timerLadetid: 

5~8 timer 
(mikrofonmodus)Brukstid:

4~7 timer 
(musikkmodus) Brukstid:

1050mAhLithium battery:

DC 5V, 1ALadespenning:

5WEffekt:

Teknisk informasjon:

1.WinBridge WB001 er lett, kompakt og portabel.
2.Utmerket for bruk i møter eller seminarer, passer 

også for guider.
3.Det er en mye bedre enhet - avrundede kanter, 

jevnere design, lading på datamaskinen, flere 
funksjoner.

4.WB001 er meget enkel i bruk, bare "plug and play"
5.Dette er et godt hjelpemiddel for personer med svak 

stemme. 

Funksjoner:

5.Originaltilbehør anbefales hvis noe må byttes ut.
6.Ikke-profesjonell tekniker har ikke lov til å

demontere eller reparere produktet;
7.Ta kontakt med den lokale leverandøren hvis det

er spørsmål til bruken eller behov for reparasjon.

Sikkerhetsadvarsel:
1. Ikke legg produktet og tilbehør i nærheten av

brann eller andre varme omgivelser.
2.Vennligst ikke legg produktet og tilbehør i nærheten av

vann eller fuktige steder.
Unngå i tillegg å legge den i væske av frykt for at
produktet og tilbehøret blir dempet.

3.Vennligst ikke åpne produktet,  batteriet  eller tilbehøret.
Det kan forårsake eksplosjonsfare hvis batteriet
erstattes feil. Unngå å sette batteriet i vann,brann eller i
nærheten av varme omgivelser.

4.Dette produktet må bruke strømadapteren (DC5V) for å
lade.
Når det er ladet, bør du huske å trekke ut
strømledningen eller strømstikk. Vi foreslår at du stopper
andre operasjoner under lademodus. Hvis du trenger å
bruke den, må du koble fra strømmen først.

5.Vennligst slå av produktet hvis trådløst utstyr er forbudt
(det kan føre til forstyrrelser av elektronisk utstyr).

6.Vennligst slå av produktet i brennbare og eksplosive
områder, følg samtidig instruksjonene for å unngå
brannfare. Brennbare områdene inkluderer:
bensinstasjon, brennbare eller kjemiske produkter,
transport- og lagringsanlegg, områder merket med
eksplosjonfarlig tegn osv.

Trykk og hold "      ”-knappen for å slå på eller av 
enheten. Ved minnekort- eller USB-avspillingsmodus vil 
den blå indikatorlampen blinke. Trykk kort på “        ”-
knappen for å pause og lampen lyser konstant. Et kort 
trykk igjen på "      " for å gå tilbake til normalmodus.

 Instruksjoner:

TF- 
minnekort 

Volumekontroll;

Av-og påknapp/
pause&play;

Mikrofon-
kontakt

Micro-USB DC 5V ladeport;

Frem;
Tilbake;

USB 

Gjentaknapp;

Indikatorlampe;

1.Ta ut forsterkeren, fest midjebåndet til metallkrokene på    
begge sider;  Fest den rundt livet eller heng på den over 
skulderen din, beltet er justerbart. Du kan også bruke 
spennen bak til å feste høyttaleren på linningen eller 
buksen.
2. Bruk hodetelefonmikrofonen og juster posisjonen, hold 
deg 1-2 cm unna munnen. Sett den andre enden av 3,5 
mm-kontakten inn i lydforsterkerens mikrofonkontakt-port.

Applikasjoner:

Note:
          Dette er en høyttaler med høy effekt, vennligst skru ned 

volumet til et minimum når du bruker det i et lite rom.

        Vær forsiktig med å få mikrofonen for nær høyttaleren, ellers 
gir den feedback, dette kan skade høyttaleren.

Esken inneholder:

1 * Hovedenheten 
1 * Sele/belte
1 * Kablet mikrofon 
1 * USB kabel 
1 * Brukermanual 

Hvordan bære 
enheten:

Koble ladekabelen til høyttalerens DC 5V-kontakt og
koble USB-pluggen med en hvilken som helst 5V
lader, strømbank eller til og med datamaskinen din for
å lade høyttaleren.  De fleste ladere i vårt daglige liv er 5V.
Lader: rød indikator blinker;
Fulladet: Rød indikator lyser konstant;

Hvordan lade høyttaleren................

Ved avspillilng i minnekort- eller USB-modus, trykk 
kort på “        ”eller“  ”-knappen for å velge forrige
eller neste sang; Trykk og hold"        " eller"  " -knappen 
inne for å spole frem eller tilbake.

Under TF-kort / USB-spillermodus blinker blå indikator
normalt; Kort trykk“      ” knappen til en syklus, den blå
indikatoren blinker raskt. Trykk kort igjen for å avbryte en
syklus, høyttaleren begynner å bla hele syklusens blå
indikator for å blinke normalt.

Under TF-kort / USB-spillermodus blinker blå indikator 
           " knappen, Lyser den blå indikatoren normalt; Kort trykk “                  

konstant, kort trykk “         ” knappen igjen, høyttaleren

begynn å gjenta avspilling med blå indikator som blinker raskt.
Avspillingen vil gå tilbake til det normale hvis du trykker kort    
“         ” knappen igjen.
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