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GIỚI THIỆU

• Mixer karaoke số PARAMAX PRO-D30 sử dụng công nghệ DSP với bộ Equalizer 15 band cho phép điều 

chỉnh phần nền nhạc (Music) và bộ Equalizer 20 band để điều chỉnh phần giọng hát (Mic). Bộ Equalizer 10 

band cho các ngõ ra MAIN, SUR, CENTER, SUB.

• Sản phẩm được trang bị CPU chất lượng hàng đầu thế giới từ hãng Analog Devices (USA) giúp tốc độ xử lý 

tín hiệu nhanh và chính xác. Đồng thời, PRO-D30 còn nổi bật về tính tiện dụng nhờ giao diện được thiết kế trực 

quan, sinh động, quá trình điều chỉnh thực hiện hoàn toàn bằng máy tính.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
• Giữ tài liệu này để tham khảo về sau.
• Giữ lại toàn bộ thùng, bao bì và tài liệu để vận chuyển đến nơi bảo hành sửa chữa khi cần.
• Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên vỏ máy.
• Không đặt thiết bị gần nguồn nước, nơi ẩm ướt tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.
• Không đặt thiết bị gần các nguồn sinh nhiệt như: bếp lò, lỗ thông nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.
• Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như: bình hoa, ly nước… lên thiết bị.
• Quý khách không nên tự ý sửa chữa sản phẩm ngoài các biện pháp đã được hướng dẫn trong tài liệu này.

Quý khách lưu ý: Đây là thiết bị điện tử nên để tránh nguy cơ bị điện giật, Quý khách không nên tự mở nắp 
trong lúc thiết bị đang hoạt động, và không đóng ngắt điện đột ngột hoặc liên tục.

Để tránh nguy cơ bị điện giật, người dùng không để thiết bị này 
thấm nước hoặc ẩm ướt.

Cảnh báo người dùng về “điện thế nguy hiểm” bên trong vỏ máy 
có thể gây giật điện.

Người dùng nên đọc kỹ tài liệu hướng dẫn trước khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn các thiết bị âm thanh giải trí chất lượng cao do Công ty TNHH PARAMAX
CORPORATION phát triển, sản xuất, phân phối và bảo hành.

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung trong cuốn Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được 
thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm 
sử dụng.



• Có chức năng điều chỉnh tín hiệu cho từng loa: 2 kênh tín hiệu chính, kênh tín hiệu cho loa siêu trầm, loa 
surround và loa center.
• Hỗ trợ 16 mode lưu dữ liệu khi điều chỉnh âm thanh.
• Điều chỉnh EQ cho phần xử lý tín hiệu ECHO/ MIXING (shift PEQ/ LSH/ HSH).
• Kiểm soát độc lập chức năng tham số đầu vào và đầu ra.
• Chế độ điều chỉnh âm thanh được thực hiện thuận tiện, dễ dàng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÔ TẢ TÍNH NĂNG MẶT TRƯỚC
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1. M1-M4: Chọn các kiểu hiệu ứng âm đã được cài 
đặt sẵn.
2. MÀN HÌNH HIỂN THỊ
3. UP/ DOWN: Di chuyển đến hạng mục trong quá 
trình tinh chỉnh. 
4. EDIT CONTROL: Điều chỉnh thông số cho các chức 
năng. 
5. EFF: Nút điều chỉnh âm lượng cho ECHO, xoay trái 
để giảm âm lượng, xoay phải để tăng âm lượng.
6. MIC: Nút điều chỉnh âm lượng chung cho cả 4 ngõ 
MIC, xoay trái để giảm âm lượng, xoay phải để tăng 
âm lượng.
7. MUSIC: Nút điều chỉnh âm lượng cho tín hiệu nhạc, 
xoay trái để giảm âm lượng, xoay phải để tăng âm 
lượng.
8. WIFI: Cổng kết nối với thiết bị phát sóng wifi chuyên 
dụng để kết nối với máy tính trong quá trình cần điều 
chỉnh âm thanh chuyên sâu khi dùng phần mềm.
9. USB: Cổng U-USB kết nối với máy tính để điều chỉnh 
chức năng.

10. CÁC PHÍM TÍNH NĂNG
• MIC-A, MIC-B: Cài đặt thông số xử lý tín hiệu của 
MIC.
• ECHO: Điều chỉnh thông số cho hiệu ứng âm thanh.
• REVERB: Điều chỉnh thông số cho hiệu ứng âm 
thanh.
• SUB: Điều chỉnh thông số cho hiệu ứng âm thanh 
của SUBWOOFER.
• MUSIC: Cài đặt thông số xử lý tín hiệu của MUSIC. 
• MAIN: Điều chỉnh thông số cho các chức năng  ngõ 
ra MAIN R và MAIN L.
• CEN/ SUR: Điều chỉnh thông số cho hiệu ứng âm 
thanh cho các ngõ ra CENTER và SUR R, SUR L.
• SYSTEM: Điều chỉnh ngõ vào tín hiệu và độ nhạy tín 
hiệu ngõ vào MUSIC. 
• RECALL: Gọi lại các kiểu âm thanh đã được tinh chỉnh 
và lưu trữ trong các mode. 
• SAVE: Lưu dữ liệu sau cài đặt.
• ESC: Thoát khỏi tính năng đang chọn trong quá trình 
thực hiện tinh chỉnh.

1 2 3 4 8 9

5 6 7 10
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MÔ TẢ TÍNH NĂNG MẶT SAU 

1. DÂY NGUỒN AC  
2. CÔNG TẮC NGUỒN
3. OPTICAL & COAXIAL: Ngõ vào tín hiệu số (DIGITAL 
INPUT).
4. ANALOG INPUT: Ngõ tín hiệu tương tự gồm 2 ngõ 
vào INPUT 1 và INPUT 2.
5. CEN: Ngõ ra tín hiệu dùng kết nối với các thiết bị 
ngoài vi như thiết bị ghi âm, điều khiển ánh sáng….  
6. SUB: Ngõ ra tín hiệu, kết nối với thiết bị ngoại vi 
như loa siêu trầm điện...

7. ANALOG OUTPUT: Gồm 6 ngõ ra riêng biệt cho 
từng kênh tín hiệu (MAIN, CENTER, SUBWOOFER, 
SURROUND).
8. MIC IN: Ngõ vào tín hiệu Micro MIC 1, MIC 2, 
MIC 3, MIC 4.
• Khi sử dụng MICRO có dây nên kết nối với MIC 1 
hoặc MIC 2 để có thể điều chỉnh độ nhạy của micro 
khi cần thiết bởi nút GAIN.
• MIC 3 và MIC 4 sử dụng cho micro không dây.   

1

2 5

3 7 46 8

MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC NÚT CHỨC NĂNG

1. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG MIC-A/ MIC-B 

a. Nhấn nút MIC-A, xuất hiện màn hình
• Nhấn nút DOWN để chọn điều chỉnh.
• Xoay nút CONTROL để thay đổi ON hay OFF ngõ MIC A và MIC B.

Together to debug
MICA AND MICB: ON

MIC Feedback
Mode: 1            Gain: 0dB

b. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
chống tiếng hú rít
• Nhấn nút DOWN chọn MODE để điều chỉnh, xoay nút CONTROL 
để thay đổi. 
• MODE 1 đến MODE 4, tùy chọn mức độ chống tiếng hú rít.
• Nhấn nút DOWN chọn GAIN để điều chỉnh, xoay nút CONTROL 
để thay đổi giá trị mức độ cần điều chỉnh +/-10 dB.

MIC HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

c. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh tính năng HPF 
cắt tần số 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút CONTROL để thay đổi giá 
trị 0~20200Hz.
• Nhấn nút UP để chọn HPF, xoay nút CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24dB Butte...).

MIC LPF: 24dB Butte
FREQ: 20000.9Hz

d. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh tính năng LPF 
cắt tần số  
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn LPF, xoay nút CONTROL để thay đổi chọn loại 
mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 



4

MIC AT: 45ms     RT: x8
LU: 0dB              Ratio: 1.0

f. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh tính năng 
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.

MIC AT: 1.0ms        RT: x8
Noise gate LU: -80dB

g. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
NOSIE GATE
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.

2. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG MUSIC.

Music Tone Change
Music #: 0

a. Nhấn nút MUSIC, xuất hiện màn hình
• Nhấn nút DOWN để chọn điều chỉnh.
• Xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.

Music HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

b. Nhấn nút MUSIC để thực hiện điều chỉnh tính năng HPF
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ để điều chỉnh, xoay nút EDIT
CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP/ ESC để chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24dB Butte…).

Music LPF: 24dB Butte
FREQ: 20000.9Hz

c. Nhấn nút MUSIC để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
HPF cắt tần số
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…).

MIC: 1          PEQ: 31.5HZ
GAIN: +0.0dB       Q: 1.00

e. Nhấn nút MIC-A để thực hiện điều chỉnh tính năng mạch 
lọc tần số (20 band)
• Nhấn nút DOWN chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị. 
• Nhấn nút UP để chọn MIC A, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 1 
đến 20 chọn loại mạch lọc tần số (EQ 20 band).
• Nhấn nút UP để chọn EQ MODE, xoay nút EDIT CONTROL để 
chọn MODE PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS.
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<DEQ>: 1       PEQ: 31.5HZ
G: +0.0         Q: 1.00 [off]

e. Nhấn nút MUSIC để thực hiện điều chỉnh tính DEQ
• Nhấn nút DOWN chọn G (GAIN), xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 1 đến 3.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ MODE, xoay nút EDIT CONTROL để 
chọn Mode PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS.
• Nhấn nút UP để chọn thay đổi tần số, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

<DEQ>: 1 AT: 45ms  RT: x8
LU: 0dB        Ratio: 1.0

f. Nhấn nút MUSIC để thực hiện điều chỉnh 
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP/ ESC để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP/ ESC để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

3. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG ECHO

a. Nhấn nút ECHO để thực hiện điều chỉnh tính năng 
• Nhấn nút UP để điều chỉnh pha, xoay nút EDIT CONTROL để chọn. 
     (+) tín hiệu ECHO cùng pha tín hiệu MIC. 
     (-) tín hiệu ECHO ngược pha với tín hiệu MIC.
• Nhấn nút UP chọn LEVEL để điều chỉnh, xoay nút EDIT CONTROL 
để thay đổi giá trị mức độ cần điều chỉnh 0~100.
• Nhấn nút DOWN chọn DIRECT LEVEL để điều chỉnh, xoay nút 
CONTROL để thay đổi giá trị mức độ cần điều chỉnh 0~100.

Echo A EFF      Level: +90
Direct              Level: +30

Music: 1        PEQ: 31.5HZ
GAIN: +0.0dB       Q: 1.00

d. Nhấn nút MUSIC để thực hiện điều chỉnh tính năng EQ
• Nhấn nút DOWN chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MUSIC, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi chọn loại mạch lọc tần số (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá 
trị chọn loại mạch lọc tần số (EQ 10 band).
• Nhấn nút UP để chọn EQ mode, xoay nút EDIT CONTROL để 
chọn MODE PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS.
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d. Nhấn nút ECHO để thực hiện điều chỉnh tính năng 
mạch lọc tần số HPF
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24dB Butte...).

EchoA      HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

e. Nhấn nút EFF để thực hiện điều chỉnh tính năng mạch 
lọc tần số LPF
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn HPF, xoay nút CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24dB Butte...).

EchoA       LPF: 24dB Butte
FREQ: 15000Hz

f. Nhấn nút ECHO để thực hiện điều chỉnh tính năng 
mạch lọc tần số EQ
• Nhấn nút DOWN chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị. 
• Nhấn nút UP để chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi chọn loại mạch lọc tần số (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 1 
đến 7 chọn loại mạch lọc tần số. 
• Nhấn nút UP để chọn EQ MODE, xoay nút EDIT CONTROL để 
chọn MODE PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS.

EchoA: 1     PEQ: 31.5HZ
GAIN: +0.0dB    Q: 1.00

b. Nhấn nút ECHO để thực hiện điều chỉnh tính năng thời 
gian trễ
• Nhấn nút UP chọn PREDELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị thời gian lập lại tiếng vang.
• Nhấn nút DOWN chọn DELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi thời gian lập lại hiệu ứng tiếng vang.
• Nhấn nút DOWN để chọn REPT, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi mức độ lặp lại của hiệu ứng tiếng vang.

Echo A Predelay: 6ms
Delay: 204ms    Rept: 56%

c. Nhấn nút ECHO để thực hiện điều chỉnh tính năng thời 
gian trễ
• Nhấn nút DOWN chọn PREDELAY, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn DELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

Echo A Delay R: 0%
Pre-delay R: 0%
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c. Nhấn nút REVERB để thực hiện điều chỉnh các tính 
năng mạch lọc tần số HPF
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP/ ESC chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 

Rever        HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

d. Nhấn nút REVERB để thực hiện điều chỉnh các tính 
năng mạch lọc tần số LPF
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...).   

Rever         LPF: 24dB Butte
FREQ: 15000Hz

 e. Nhấn nút REVERB để thực hiện điều chỉnh tính năng 
mạch lọc tần số EQ
• Nhấn nút UP để chọn BY PASS, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi chọn loại PASS hoặc REVERB.
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 1 
đến 7.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS. Mạch lọc tần số (By pass, EQ 
band).
• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

Rever: 1         PEQ: 31.5HZ
GAIN: +0.0dB       Q: 1.00

b. Nhấn nút REVERB để thực hiện điều chỉnh tính năng 
thời gian trễ
• Nhấn nút UP để chọn DELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn PREDELAY, xoay nút EDIT CONTROL 
để thay đổi giá trị.

Reverb       Delay: 3062ms
                Predelay: 40ms

4. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG REVERB

a. Nhấn nút REVERB để thực hiện điều chỉnh tính năng 
REVERB
• Nhấn nút UP để điều chỉnh pha, xoay nút EDIT CONTROL để chọn. 
     (+) tín hiệu ECHO cùng pha tín hiệu MIC.
     (-) tín hiệu ECHO ngược pha với tín hiệu MIC.
• Nhấn nút UP chọn LEVEL để điều chỉnh, xoay nút EDIT CONTROL 
để thay đổi giá trị mức độ cần điều chỉnh 0~100.
• Nhấn nút DOWN chọn DIRECT LEVEL để điều chỉnh, xoay nút 
EDIT CONTROL để thay đổi giá trị mức độ cần điều chỉnh 0~100.

Reverb               Level: +50
Direct Level: +0
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d. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số HPF
• Nhấn nút UP chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

Main        HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

e. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số LPF cho kênh MAIN
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

Main         LPF: 24dB Butte
FREQ: 15000Hz

5. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG MAIN

a. Nhấn nút MAIN, xuất hiện màn hình
Nhấn nút DOWN để chọn MANUAL hoặc AUTO, xoay nút EDIT 
CONTROL để thay đổi SING hoặc DISCO.

Work Mode select
<Main> Manual: Sing

b. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu cho ngõ ra kênh MAIN
• Nhấn nút UP chọn MU (Music), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MI (Mic), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn REVERB, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị. 

Main Mu: +100   Mi: +100
Reverb: +10

c. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu ECHO cho ngõ ra kênh MAIN
• Nhấn nút UP chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO B, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL  
để thay đổi giá trị. 

Main ECHO  EchoA: +100
                    EchoB: +76

f. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh tính năng 
mạch lọc tần số EQ cho kênh MAIN
• Nhấn nút UP để chọn PASS hoặc MAIN, xoay nút EDIT CONTROL 
để PASS/ MAIN (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi số 
kênh EQ.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS. Mạch lọc tần số (By pass, EQ 
band).

Main: 1         PEQ: 31.5HZ
GAIN: +0.0dB       Q: 1.00
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6. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG SUB

i. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh MUTE ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn MUTE L, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi ON/ OFF.
• Nhấn nút DOWN chọn MUTE R, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi ON/ OFF.

Main              Mute L: NO
                     Mute R: NO

a. Nhấn nút SUB, xuất hiện màn hình
Nhấn nút DOWN để chọn MANUAL hoặc AUTO, xoay nút EDIT 
CONTROL để thay đổi SING hoặc DISCO.

Work Mode select
<SUB>  Manual: Sing

b. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu cho ngõ ra kênh SUB 
• Nhấn nút UP chọn MU (Music), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MI (Mic), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn REVERB, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị. 

SUB      MU: +50     MI: +0
Reverb: +0

g. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh mức độ tác 
động giới hạn tín hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá 
trị. 
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi.
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá 
trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

Main AT: 45ms       RT: x8
LU: +14dB         Ratio: 4.0

h. Nhấn nút MAIN để thực hiện điều chỉnh thời gian trễ
• Nhấn nút UP để chọn DELAY L, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị. 
• Nhấn nút DOWN chọn DELAY R, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

Main             Delay L: 0ms
                    Delay R: 0ms

• Nhấn nút UP để chọn tần số, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi tần số EQ.
• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
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g. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh mức độ tác 
động giới hạn tín hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá 
trị.
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá 
trị.
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUB AT: 45ms     RT: x8
LU: +14dB          Ratio: 1.0

c. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu Echo cho ngõ ra kênh SUB
• Nhấn nút UP chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO B, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

SUB ECHO  EchoA: +100
                  EchoB: +76

d. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số HPF 
• Nhấn nút UP chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUB         HPF: 24dB Butter
FREQ: 21.3Hz

e. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số LPF cho kênh SUB
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUB         LPF: 24dB Butter
FREQ: 150Hz

f. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng mạch 
lọc tần số EQ cho kênh SUB
• Nhấn nút UP để chọn PASS hoặc SUB, xoay nút EDIT CONTROL 
để PASS/ SUB (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi số 
kênh EQ.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS mạch lọc tần số (By pass, EQ 
band).
• Nhấn nút UP để chọn tần số, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi tần số EQ.
• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

<SUB>: 1    PEQ: 28.9Hz
Gain: +0.0dB   Q: 1.00



l. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số LPF cho kênh REC
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

REC           LPF: 24dB Butter
FREQ: 150Hz

m. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng 
mạch lọc tần số EQ cho kênh REC
• Nhấn nút UP để chọn PASS hoặc REC, xoay nút EDIT CONTROL 
để PASS/ REC (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi số 
kênh EQ.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS. Mạch lọc tần số (By pass, EQ 
band).
• Nhấn nút UP để chọn tần số, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi tần số EQ.

<REC>: 1      PEQ: 28.9Hz
Gain: +0.0dB        Q: 1.00
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h. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh thời gian trễ tín 
hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn DELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn MUTE, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị NO/ YES.

SUB              Delay: 0ms
                    Mute: NO

i. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu cho ngõ ra kênh REC
• Nhấn nút UP chọn MU (Music), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MI (Mic), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn REVERB, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

REC    MU: +50    MI: +50
Reverb: +50

j. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu ECHO cho ngõ ra kênh REC
• Nhấn nút UP chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO B, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

REC            EchoA: +100
                  EchoB: +76

k. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số HPF cho ngõ ra kênh REC
• Nhấn nút UP chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

REC         HPF: 24dB Butter
FREQ: 21.3Hz



d. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số HPF cho ngõ ra kênh CEN
• Nhấn nút UP chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

CEN        HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

e. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số LPF cho ngõ ra kênh CEN
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte…). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

CEN         LPF: 24dB Butte
FREQ: 20000.9Hz
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n. Nhấn nút SUB để thực hiện điều chỉnh Mute ngõ ra 
• Nhấn nút UP để chọn MUTE L, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi ON/ OFF.
• Nhấn nút DOWN chọn MUTE R, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi ON/ OFF.

• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

REC              Mute L: NO
                    Mute R: NO

b. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu cho ngõ ra kênh SURR/ CEN
• Nhấn nút UP chọn MU (Music), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MI (Mic), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn REVERB, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị. 

CEN    MU: +50    MI: +50
Reverb: +50

c. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu ECHO cho ngõ ra kênh CEN
• Nhấn nút UP chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO B, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

CEN ECHO    EchoA: +50
                     EchoB: +51

a. Nhấn nút S.C, xuất hiện màn hình
Nhấn nút DOWN để chọn MANUAL hoặc AUTO, xoay nút EDIT 
CONTROL để thay đổi SING hoặc DISCO.

Work Mode select
<CEN>         Manual: Sing

7. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG TRONG CENTER/ SURROUND



i. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu cho ngõ ra kênh SUR
• Nhấn nút UP chọn MU (Music), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn MI (Mic), xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn REVERB, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị. 

SUR   MU: +100  MI: +100
Reverb: +100

j. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng cân 
bằng các ngõ tín hiệu ECHO cho ngõ ra kênh SUR
• Nhấn nút UP chọn ECHO A, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn ECHO B, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

SUR ECHO     EchoA: +50
                     EchoB: +51
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f. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng mạch 
lọc tần số EQ cho kênh CEN
• Nhấn nút UP để chọn PASS hoặc CEN, xoay nút EDIT CONTROL 
để PASS/ CEN (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi số 
kênh EQ.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại EQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS. Mạch lọc tần số (By pass, EQ 
band).
• Nhấn nút UP để chọn tần số, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi tần số EQ.
• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

CEN: 1        PEQ: 31.5 HZ
GAIN: +0.0dB      Q: 1.00

g. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh mức độ tác động 
giới hạn tín hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

CEN: AT 45ms   RT: x8
LU: +14dB         Ratio: 1.0

h. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh thời gian trễ tín 
hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn DELAY, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn MUTE, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị NO/ YES.

CEN            Delay: 0ms
                   Mute: NO



n. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh mức độ tác động 
giới hạn tín hiệu ngõ ra
• Nhấn nút UP để chọn AT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút UP để chọn RT, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn LU, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị.
• Nhấn nút DOWN chọn RATIO, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUR: AT  45ms   RT: x8
LU: +14dB         Ratio: 1.0

o. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh thời gian trễ
• Nhấn nút UP để chọn DELAY L, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị. 
• Nhấn nút DOWN chọn DELAY R, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.

SUR            Delay L: 0ms
                  Delay R: 0ms
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k. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số HPF cho ngõ ra kênh SUR
• Nhấn nút UP chọn HPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
chọn loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUR          HPF: 24dB Butte
FREQ: 57.9Hz

l. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh các tính năng 
mạch lọc tần số LPF cho ngõ ra kênh SUR
• Nhấn nút UP chọn LPF, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại mạch lọc tần số (By pass, 24 dB Butte...). 
• Nhấn nút DOWN chọn FREQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUR           LPF: 24dB Butte
FREQ: 20000.9Hz

m. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh tính năng mạch 
lọc tần số EQ cho kênh SUR
• Nhấn nút UP để chọn PASS hoặc SUR, xoay nút EDIT CONTROL 
để PASS/ SUR (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn 1, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi số 
kênh EQ.
• Nhấn nút UP để chọn PEQ, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi chọn 
loại PEQ/ HSEQ/ LSEQ/ PASS. Mạch lọc tần số (By pass, EQ band).
• Nhấn nút UP để chọn tần số, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi tần số EQ.
• Nhấn nút DOWN để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút DOWN để chọn Q, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi giá trị.

SUR: 1         PEQ: 31.5 HZ
GAIN: +0.0dB       Q: 1.00
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b. Nhấn nút SYSTEM thực hiện cài đặt khóa phím
• Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
ON hoặc OFF.
• Nhấn nút DOWN để chọn TYPE, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi 0, 1, 2.

Auto keyset lock
Mode: OFF          Type: 0

c. Nhấn nút SYSTEM thực hiện thay đổi PASSWORD
Tính năng không khuyến cáo cho người sử dụng, chỉ có kỹ thuật 
viên áp dụng. 
PASSWORD của nhà sản xuất 1234

Keyset password
Old:…………….

d. Nhấn nút SYSTEM thực hiện cài đặt PASSWORD 
Tính năng không khuyến cáo cho người sử dụng, chỉ có kỹ thuật 
viên áp dụng. 
PASSWORD của nhà sản xuất 123456

System control
Password:…………….

p. Nhấn nút S.C để thực hiện điều chỉnh MUTE ngõ ra 
• Nhấn nút UP để chọn MUTE L, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi ON/ OFF.
• Nhấn nút DOWN chọn MUTE R, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi ON/ OFF.

SUR               Mute L: NO
                     Mute R: NO

a. Nhấn nút SAVE, xuất hiện màn hình
• Nhấn nút UP để chọn điều chỉnh, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị 1~16. 
• Nhấn nút DOWN để đặt tên muốn lưu, xoay nút EDIT CONTROL 
để thay đổi giá trị.
• Nhấn nút SAVE lần nữa, xuất hiện màn hình xác nhận NO/ YES. 
• Nhấn nút DOWN để chọn YES và nhấn nút UP nếu chọn NO 
(không muốn lưu).

Save to Mode:1
User Mode 1

8. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG SAVE VÀ RECALL

b. Nhấn nút RECALL, xuất hiện màn hình
• Nhấn nút UP để MODE cần gọi lại, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi giá trị.
• Nhấn nút SAVE lần nữa, xuất hiện màn hình xác nhận NO/ YES. 
• Nhấn nút DOWN để chọn YES và nhấn nút UP nếu chọn NO 
(không muốn lưu).

Recall Mode: 1
User Mode 1

a. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt thông số
• Nhấn nút UP để chọn GAIN, xoay nút EDIT CONTROL để thay 
đổi -10dB…+10dB.
• Nhấn nút DOWN để chọn INPUT, xoay nút EDIT CONTROL để 
thay đổi ngõ vào AUTO, IN1, IN2, OPTICAL.

Music input: 0 dB
Input: 1

9. ĐIỀU CHỈNH TÍNH NĂNG SYSTEM



i. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt chế độ phục hồi TONE 
NHẠC
Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
ON/ OFF.

Music Tone setting
Auto Recovery: ON
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g. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị giới hạn VOLUME 
MIC
Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị (0~84).

MIC LIMITER Volume
Volume: 70

h. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị giới hạn VOLUME 
EFF
Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị (0~84).

EFF LIMITER Volume
Volume: 70

f. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị giới hạn VOLUME 
MUSIC
Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
giá trị (0~84).

Music LIMITER Volume
Volume: 70

e. Nhấn nút SYSTEM thực hiện thay đổi PASSWORD
Tính năng không khuyến cáo cho người sử dụng, chỉ có kỹ thuật 
viên áp dụng. 
PASSWORD của nhà sản xuất 123456

System control
Old/ new:…………….

Ghi chú: Khi muốn thay đổi PASSWORD, người sử dụng cần phải ghi nhớ PASSWORD mới. Nếu người sử dụng 
quên PASSWORD thì cần gửi sản phẩm đến Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng để thực hiện cài đặt lại
PASSWORD của nhà sản xuất.

j. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt bật tắt nhận tín hiệu 
Remote 
Nhấn nút DOWN để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi 
ON/ OFF.

IR Control Setting
Mod: ON

k. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị  
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

Music   Bass: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

l. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị    
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

Music   Middle: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

m. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị     
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

Music   Treble: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0



MÔ TẢ CÁC NÚT CHỨC NĂNG TRÊN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

M1 M2 M3

M4 M5 M6

EFF-

MIC+

EFF+

b #

MUSIC+

MUSIC-MIC-

1

2

3

4

5

    Phím M1 - M6: Lựa chọn chế độ sử dụng cài đặt có sẵn.
    Phím b ~ #: Điều khiển thay đổi tone.
    Phím EFF+/ EFF-: Tăng giảm âm lượng tiếng hiệu ứng cho ngõ ra.
    Phím MUSIC+/ MUSIC-: Tăng giảm âm lượng tiếng nhạc cho ngõ ra.
    Phím MIC+/ MIC-: Tăng giảm âm lượng giọng nói cho ngõ ra.

1

2

3

4

5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp tín hiệu cho ngõ vào ..............4V (R.M.S)
Điện áp tín hiệu cho ngõ ra ................4V (R.M.S)
Tỷ lệ tín hiệu/ tiếng ồn ............................>80dB

Độ nhạy ngõ mic .........................................64mV
Kích thước ....................420(R) x 50(C) x 220(S)mm
Khối lượng tịnh ............................................3.5Kg
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n. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị     
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

MIC            Bass: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

o. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị    
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

MIC       Middle: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

p. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị  
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.

MIC        Treble: 0.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

q. Nhấn nút SYSTEM để cài đặt giá trị  
Nhấn nút UP để chọn, xoay nút EDIT CONTROL để thay đổi giá trị 
trong phạm vi giá trị MAX và MIN.
Lưu ý: Muốn thoát khỏi chế độ đang cài đặt ngay thì nhấn ESC sẽ 
thoát khỏi chế độ cài đặt.

Voice step Gain
Step: 1.0dB
Max: +6.0     MIN: -6.0

• Kết nối thiết bị với máy vi tính qua USB cable Type U để điều chỉnh các tính năng của PRO-D30 bằng 
phần mềm.

• Tải chương trình (phần mềm) từ website www.paramax.vn về máy vi tính và cài đặt.

TẢI VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH



THÔNG TIN BẢO HÀNH
Mixer karaoke số PARAMAX PRO-D30 được bảo hành miễn phí 36 tháng kể từ ngày mua hàng của người sử dụng, 
nhưng không vượt quá 42 tháng kể từ ngày xuất kho tại Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION. Thời gian 
xuất kho thể hiện trên Tem Thông tin sản phẩm, được dán phía ngoài bao bì sản phẩm.

PHƯƠNG THỨC BẢO HÀNH SẢN PHẨM
   a. Bảo hành miễn phí 
• Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành miễn phí.
• Tem niêm trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
• Sản phẩm phải còn nguyên trạng, chưa bị can thiệp, sửa chữa bởi các cơ sở hoặc cá nhân không thuộc hệ thống Trung 
tâm Chăm sóc Khách hàng và hệ thống Trạm Bảo hành Ủy quyền của Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION.

   b. Sửa chữa tính phí
• Sản phẩm sẽ không được bảo hành miễn phí nếu sử dụng sai kỹ thuật, bị rơi vỡ, ẩm ướt, kết nối sai nguồn điện, thiết 
bị phối ghép bị hư hỏng hoặc không phù hợp...
• Không đủ điều kiện bảo hành sản phẩm theo khoản a nêu trên.
• Hết thời hạn bảo hành sản phẩm miễn phí theo quy định.
Đối với các sản phẩm không được bảo hành miễn phí vì các lý do nêu trên, Công ty TNHH PARAMAX CORPORATION 
sẽ tiếp nhận sửa chữa tính phí tùy theo tình trạng và mức độ hư hỏng.

Quý khách có thể quét mã QR để xem danh sách chi tiết.
Hoặc truy cập website:
www.paramax.vn -> Chọn mục Hỗ trợ -> Chọn mục Trung tâm Bảo hành.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN

Ngoài ra Quý khách có thể liên hệ đến các Trung tâm/ Cửa hàng điện máy nơi Quý khách mua sản phẩm để được hỗ trợ.
 
QUÝ KHÁCH CẦN ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU PARAMAX VUI LÒNG GỌI
TỔNG ĐÀI:1900 1505, THỜI GIAN PHỤC VỤ:
• SÁNG: 8H00 ~ 12H00
• CHIỀU: 13H00 ~ 17H00
TỪ THỨ 2 ĐẾN HẾT SÁNG THỨ 7, TRỪ CÁC NGÀY NGHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC.

18



CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION

Trụ sở chính: 53 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tổng đài điện thoại: 1900 1505 Web: www.paramax.vn Facebook: Paramax.vn


