
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ SẢN PHẨM

PARAMAX CBZ-2000

LOA Z-2000

AMPLY A-1000



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.

• Sử dụng nguồn điện phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên bộ sản phẩm.

• Không đặt bộ sản phẩm ở nơi ẩm ướt, gần nguồn nước, nguồn sinh nhiệt.

• Không đặt các vật dụng chứa chất lỏng như: bình hoa, ly nước… lên bộ sản phẩm.

• Không nên tự ý sửa chữa hoặc thay đổi linh kiện, cấu tạo của bộ sản phẩm. 

• Vệ sinh bộ sản phẩm bằng khăn ẩm, mềm.

PARAMAX tin rằng, giải pháp ca hát trọn bộ luôn là lựa chọn cần thiết dành cho Quý khách, giúp mang lại hiệu quả 
trình diễn âm thanh tối ưu, tiết kiệm thời gian lựa chọn - phối ghép và chi phí đầu tư.

 

PARAMAX giới thiệu đến Quý khách trọn bộ karaoke & nghe nhạc CBZ-2000 gồm: 

- Amply Bluetooth 500 watt tích hợp sẵn bộ 2 micro không dây UHF, model A-1000

- Loa đứng cỡ trung với woofer đường kính 305mm (12 inch), model Z-2000

PARAMAX CBZ-2000 là bộ sản phẩm ca hát dành cho không gian gia đình tối đa 40m2, có lợi điểm trình diễn âm 
nhạc sống động, mạnh mẽ như một loa treo chuyên dùng đồng thời đạt độ hài hòa ở cả 3 dải tần, tái hiện tiếng hát 
dày dặn, tươi sáng, truyền cảm.

LƯU Ý SỬ DỤNG AN TOÀN

GIỚI THIỆU

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.
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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.
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Smart Tivi

KẾT NỐI AMPLY A-1000 VỚI LOA Z-2000
• Chọn dây: Quý khách nên lựa chọn loại dây đôi (2 sợi) có lõi cách điện, đường kính lõi dây lớn hơn 1.6mm
• Kết nối: Trước tiên Quý khách phải đảm bảo chưa cấp nguồn cho amply. Quý khách tuốt đầu dây dài khoảng 
8mm, sau đó:
+ Kết nối ngõ màu Đỏ của trạm loa trên amply A-1000 với ngõ (+) của loa Z-2000
+ Kết nối ngõ màu Đen của trạm loa trên amply A-1000 với ngõ (-) của loa Z-2000

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI

HÌNH MINH HỌA KẾT NỐI HỆ THỐNG

L - loa trái R - loa phảiKết nối với amply

L R
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A. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TỪ MICRO B. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TIẾNG VANG

D. ĐIỀU CHỈNH TÍN HIỆU ÂM LƯỢNG TỔNG

E. ĐÈN HIỂN THỊ TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

F. TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG

   

C. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU NHẠC
16. SELECTOR: Chọn ngõ vào tín hiệu nhạc.
• Green: Hiển thị trạng thái ngõ vào A đang được chọn 
khi LED sáng màu Xanh lá.
• Amber: Hiển thị trạng thái ngõ vào B đang được chọn 
khi LED sáng màu Hổ phách.
• Red: Hiển thị trạng thái ngõ vào tín hiệu quang học 
(OPTICAL) đang được chọn khi LED sáng màu Đỏ.
• Bluetooth: Hiển thị trạng thái ngõ vào BLUETOOTH 
đang được lựa chọn khi LED sáng màu Xanh dương.
• Wireless Mic: Hiển thị trạng thái micro không dây, LED 
sáng khi micro không dây đã được kết nối.
17. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng nền nhạc.
18. BALANCE: Điều chỉnh cân bằng âm lượng giữa 2 loa 
trái và phải của nền nhạc.
19. LOW: Điều chỉnh âm trầm của nền nhạc.
20. MID: Điều chỉnh âm trung của nền nhạc.
21. HIGH: Điều chỉnh âm cao của nền nhạc.

24. LEFT & RIGHT: Hiển thị tình trạng hoạt động và
mức âm lượng của mỗi kênh công suất.
25. POWER ON: Đèn báo nguồn, trạng thái màu
Xanh để báo máy hoạt động bình thường, trạng
thái màu Đỏ để báo sự cố.

26. POWER: Công tắc nguồn chính, ký hiệu "O" là
tắt nguồn, ký hiệu "I" là bật nguồn. 

10. MONO/ STEREO: Chọn chế độ tiếng vang
Mono/Stereo.
11. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng tiếng vang.
12. LOW: Điều chỉnh tần số thấp của tiếng vang.
13. HIGH: Điều chỉnh tần số cao của tiếng vang.
14. REPEAT: Điều chỉnh tần số lặp lại của tiếng vang.
15. DELAY: Điều chỉnh tốc độ của tiếng vang.

1. MIC 1, 2: Lỗ cắm micro 1, 2.
2. GAIN: Nhấn vào khi tín hiệu ngõ vào lớn hơn tín
hiệu micro.
3. PEAK: Đèn sẽ sáng khi tín hiệu vào vượt quá mức.
4. VOLUME: Điều chỉnh âm lượng micro.
5. PAN: Điều chỉnh cân bằng âm lượng micro giữa 2
kênh trái phải.
6. ECHO: Điều chỉnh tiếng vang của micro.
7. LOW: Điều chỉnh tần số thấp của micro.
8. MID: Điều chỉnh tần số trung của micro.
9. HIGH: Điều chỉnh tần số cao của micro.

22. EQ PRESET: Tăng cường âm sắc bass và treble.

23. MASTER: Điều chỉnh âm lượng tổng thể của nền
nhạc và tiếng hát.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NÚT CHỨC NĂNG Ở MẶT TRƯỚC AMPLY
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Khoảng cách tối ưu giữa loa với tường sau là 0.5m, tối thiểu là 0.25m
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Khoảng cách tối ưu giữa loa với tường bên là 0.5m, tối thiểu là 0.25m

1. AC IN: Nguồn điện vào xoay chiều AC 220V/50Hz.
2. GROUND: Điểm nối đất để hạn chế bị điện giật.
3. FUSE: Cầu chì 250V/5A.
4. Trạm nối loa: Amply cho phép kết nối và sử dụng với một cặp loa có tổng trở mỗi loa từ 4Ω đến 8Ω hoặc hai 
cặp loa có tổng trở mỗi loa không nhỏ hơn 8Ω.
5. INPUT: Ngõ vào nhạc, lựa chọn kết nối kênh A hoặc kênh B tương ứng với nút nhấn SELECTOR ở mặt trước.
6. LINE: Ngõ ra kết nối với loa siêu trầm (Subwoofer), dùng dây tín hiệu RCA kết nối ngõ này với ngõ vào (Input) 
của loa siêu trầm.
7. OPTICAL IN: Ngõ vào tín hiệu kỹ thuật số OPTICAL.
8. ANTENNA BLUETOOTH: là bộ phận nhận sóng RF của mạch xử lý tín hiệu Bluetooth.
9. MIC: Ngõ ra đường micro, kết nối ngõ này với ngõ chấm điểm (Score) của đầu karaoke.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC NÚT CHỨC NĂNG Ở MẶT SAU AMPLY

LẮP ĐẶT LOA Z-2000 VÀ CÂN CHỈNH AMPLY A-1000

LẮP ĐĂT LOA Z-2000
Quý khách nên lắp đặt loa Z-2000 theo các quy 
tắc về khoảng cách và hướng loa như sau:
+ Khoảng cách tối ưu giữa hai loa là 3.5 mét, tối 
thiểu là 2.5 mét. 
+ Khoảng cách tối ưu giữa loa với tường sau và
tường bên là 0.5m, tối thiểu là 0.25m. 
+ Hướng của hai loa không quay mặt vào nhau
để tránh hiện tượng dội âm.
Sau khi cố định vị trí của loa và hoàn tất quá 
trình đấu nối, Quý khách cần điều chỉnh nút Âm 
lượng (VOLUME) về mức nhỏ nhất (MIN) trước 
khi bật nguồn điện và nguồn phát tín hiệu nhạc. 
Hãy tăng từ từ mức âm lượng đến mức độ nghe 
vừa phải, sau đó kiểm tra âm thanh phát ra từ 
mỗi thùng loa. Quá trình thử âm thanh lần đầu 
tiên có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng Quý 
khách cần kiên nhẫn để đạt được hiệu quả như 
mong muốn.
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- Sau khi cân chỉnh nút MASTER nằm trong khoảng phù hợp, kết nối micro vào ngõ MIC 1. 
- Chỉnh nút VOLUME tăng dần đến khi cảm thấy âm lượng phù hợp. 
- Thông thường VOLUME micro ở hướng 11h theo chiều kim đồng hồ. 
- Các nút PAN, ECHO, LO, MID, HI chỉnh ngay chính giữa.
- Tương tự chỉnh cho MIC 2 nếu có nhu cầu sử dụng. 
Chú ý : Nút PAN để cân bằng tiếng micro đều 2 loa, nên chỉnh ở giữa để âm lượng tiếng hát ra 2 loa đều nhau. 
Nút HI không nên chỉnh quá lớn, dễ gây bị hú rít nếu chất lượng micro không tốt. 

- Chỉnh các nút ở hàng thứ ba từ trên xuống cho tiếng ECHO. 
- Nút VOL để ở hướng 11h theo chiều kim đồng hồ. 
- Không nên chỉnh quá lớn sẽ dễ gây tình trạng tiếng bị hú rít do hiện tượng cộng hưởng nếu diện tích phòng quá 
hẹp. 
- Các nút LO, HI, RPT, DLY để ngay chính giữa. 

- Chỉnh các nút ở hàng thứ tư từ trên xuống cho tiếng nhạc. 
- Chỉnh nút VOL tăng dần đến khi âm lượng nghe cảm thấy phù hợp sở thích. 
- Nút VOL nên để hướng 10 đến 11h theo chiều kim đồng hồ, chú ý mức âm lượng nhạc không nên mở quá lớn 
so với âm lượng của micro để đảm bảo giọng hát hài hoà với nhạc nền.
- Nút BAL để chỉnh cân bằng âm lượng nhạc cho 2 bên loa, nên chỉnh ngay giữa để âm lượng 2 loa bằng nhau. 
- Các nút LO, MID, HI chỉnh ngay giữa. 

Đây là những hướng dẫn cơ bản điều chỉnh các chức năng amply để có chất lượng âm thanh hay khi hát karaoke. 
Tuy nhiên người sử dụng có thể tùy chỉnh cho phù hợp theo sở thích của mình. Trước khi bật nguồn điện, tất cả các 
nút âm lượng (VOLUME) nên chỉnh về vị trí âm lượng nhỏ nhất (MIN).

Nút MASTER sử dụng để chỉnh âm lượng tổng, mức độ điều chỉnh nút này tùy thuộc vào loa đang sử dụng và sở 
thích âm lượng lớn nhỏ của người sử dụng. Trong trường hợp nguồn phát nhạc là đầu karaoke và âm lượng của 
đầu máy đã được mặc định thì người dùng không nên chỉnh âm lượng tổng vượt mức 1h theo chiều kim đồng hồ.

CÂN CHỈNH AMPLY A-1000

A. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG TỔNG THỂ

B. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU ÂM THANH MICRO

C. CÂN CHỈNH TÍN HIỆU TIẾNG VANG

D. CÂN CHỈNH TIẾNG NHẠC NỀN

Quý khách có thể sử dụng chức năng này bằng cách nhấn vào nút EQ-PRESET để tăng cường âm sắc bass và 
treble cho nền nhạc khi thưởng thức các dòng nhạc sôi động hiện nay như Remix, EDM...

E. CHẾ ĐỘ NGHE NHẠC
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CÁC NÚT CHỨC NĂNG TRÊN MICRO KHÔNG DÂY 

CÁC THAO TÁC CÀI ĐĂT TÍNH NĂNG CHO MICRO KHÔNG DÂY

      Tắt/ mở chế độ ngắt tiếng tự động AUTO MUTE khi micro được gắn cố định trên giá đỡ
+ Để tắt chế độ AUTO MUTE:
- Nhấn nút mở nguồn micro 
- Nhấn và giữ nút nguồn, sau khoảng 15 giây, micro sẽ tự tắt nguồn và khởi động lại.
Đến khi màn hình xuất hiện nội dung “A OFF” là khi đó micro đã được tắt chế độ Auto Mute 
+ Để mở chế độ AUTO MUTE:
- Nhấn nút mở nguồn micro 
- Nhấn và giữ nút nguồn, sau khoảng 15 giây, micro sẽ tự tắt nguồn và khởi động lại.
Đến khi màn hình xuất hiện nội dung “A ON” là khi đó micro đã được mở chế độ Auto Mute 

 2

      Cài đặt kênh tần số
Bước 1: Nhấn nút mở nguồn micro
Bước 2: Nhấn và giữ nút  VOL + khoảng 3 giây. 
Khi màn hình xuất hiện nội dung “SEL” chớp nháy liên tục, Quý khách tiếp tục thao tác:
Nhấn VOL + để tăng số kênh hoặc nhấn VOL - để giảm số kênh 
Hệ thống sẽ tự động đồng bộ với bộ thu tín hiệu.

 1

      Khóa đồng bộ micro không dây cùng bộ thu tín hiệu  
Lưu ý: Quý khách khi thực hiện cần giữ khoảng cách giữa 
micro và bộ thu tín hiệu gần nhau (dưới 1 mét) để tránh hiện 
tượng nhiễu sóng từ các bộ thu khác.
Bước 1: Bật nguồn cho bộ thu tín hiệu (RECEIVER)
Bước 2: Nhấn giữ đồng thời nút nguồn và nút VOL +, sau 
3 giây màn hình hiển thị nội dung “IP” sẽ chớp nháy. 
Lúc này mạch phát tín hiệu trong micro sẽ tự động dò tìm 
và đồng bộ hóa với mạch thu tín hiệu. 
Khi đã hoàn tất, màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng ổ khóa. 

 3

Nhấn giữ đồng thời 2 nút này

Biểu tượng
ổ khóa

 Nút tắt/ mở nguồn 
 Màn hiển thị kênh tần số
 Nút chức năng
 Nhấn nút  VOL + để tăng âm lượng của micro
 Nhấn nút  VOL -  để giảm âm lượng của micro
 Ngăn chứa pin: Mỗi micro khi sử dụng cần gắn 2 viên pin loại AA 1.5V 

 1

 4

 2

 3
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KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT NHẠC BLUETOOTH

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VÀ HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ MICRO KHÔNG DÂY

- Điều chỉnh nút MASTER về vị trí  MIN.
- Nhấn nút SELECTOR trên mặt amply để chọn ngõ vào Bluetooth, khi đèn LED màu Xanh dương chớp nháy liên 
tục, Quý khách bật chế độ BLUETOOTH ON trên thiết bị thông minh (smartphone, tablet...), màn hình xuất hiện 
thông điệp “PARAMAX A-1000”, hãy chọn “KẾT NỐI”, khi đó đèn LED màu Xanh dương sẽ sáng ổn định, hiển thị 
trạng thái thiết bị đã kết nối với amply.
- Chọn một bài hát bất kỳ để kiểm tra lại trạng thái kết nối Bluetooth giữa thiết bị phát tín hiệu và amply.
- Để tăng âm lượng bài hát theo nhu cầu nghe nhạc, Quý khách sẽ điều chỉnh nút MASTER theo chiều kim đồng hồ.
Quý khách vui lòng điều chỉnh ăng ten theo hướng thẳng đứng để amply nhận tín hiệu Bluetooth ổn định và hoạt 
động tốt nhất.

Chức năng này được cài đặt cho phép bộ phát tín hiệu và bộ thu tín hiệu được đồng bộ hóa, giúp micro chỉ làm  
việc với bộ thu đã được đồng bộ, không làm việc với các bộ thu khác. 
- Trong trường hợp cần kết nối 1 micro với nhiều bộ thu tín hiệu cùng lúc, Quý khách chỉ cần tắt chế độ khóa   
đồng bộ, và các bước thực hiện tương tự như trên.

Băng tần làm việc: kênh A: 675.3 MHz ~ 681 MHz
       kênh B: 681.3 MHz ~ 687 MHz
Nguồn cung cấp: mỗi micro khi sử dụng cần gắn hai viên pin loại AA 1.5V 
Kích thước: 257.5 (Cao) x 51.3 (Đường kính đầu chụp lưới micro) x 23 (Đường kính đuôi thân micro) mm

- Nếu micro không được sử dụng trong một thời gian dài, Quý khách vui lòng tháo pin ra khỏi thân micro, tránh 
tình trạng pin để lâu bị rò rỉ làm hỏng tiếp điểm và mạch điện.
- Khi Quý khách tạm thời ngừng sử dụng thiết bị hãy tắt micro để kéo dài tuổi thọ pin.
- Sau khi sử dụng micro trong một thời gian dài, đèn báo pin sẽ giảm dần. Khi đèn báo pin trống rỗng thì Quý 
khách cần phải thay pin mới.
- Hạn chế làm rơi hoặc ném micro trong khi sử dụng để tránh các hư hỏng nghiêm trọng.
- Nếu cần vệ sinh micro, Quý khách có thể sử dụng khăn lau sạch, mềm với chất tẩy trung tính.
Quý khách không nên sử dụng xăng, chất pha loãng hoặc chất lỏng hóa học khác để làm sạch sản phẩm, nếu 
không bề mặt lớp bảo vệ sẽ tổn thương, gây hư hỏng sản phẩm. 
- Để đạt được hiệu quả thu giọng hát tốt nhất, Quý khách nên giữ khoảng cách thích hợp, từ 2.5 đến 5cm giữa 
miệng và đầu chụp lưới micro. Nếu khoảng cách quá xa sẽ làm giảm khả năng thu âm, gây thiếu âm trầm, quá 
gần tạo áp suất lớn gây quá tải cho khả năng thu âm, có thể tạo ra giọng hát bị méo, vỡ tiếng.
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Kiểm tra amply, đảm bảo đã có tín hiệu từ nguồn phát nhạc được đưa
vào amply.
• Đảm bảo amply đang được ghim điện và công tắc nguồn ở chế độ
bật (ON).
• Kiểm tra lại phần kết nối giữa loa với amply.
• Kiểm tra các nút điều chỉnh âm lượng (VOLUME) trên amply, đảm bảo các 
nút không nằm ở vị trí số 0.

• Điều chỉnh các nút BASS/ TREBLE trên thiết bị amply hoặc mixer karaoke số.
• Kiểm tra dây loa, đảm bảo dây được kết nối đúng vào cực âm và cực
dương của amply.

Âm thanh phát ra không đủ
bass hoặc treble

Kiểm tra lại dây nguồn, công tắc nguồn bật về phía ký hiệu “I”
Amply chưa có tín hiệu nguồn 
điện (đèn báo không sáng)

• Nhấn nút SELECTOR đúng với ngõ đã cắm dây AV ở mặt sau.
• Điều chỉnh lại các nút volume.
• Thay dây AV mới.
• Thay đổi nguồn phát nhạc khác để kiểm tra.

Không nghe âm thanh tiếng 
nhạc

• Điều chỉnh các ngõ vào thích hợp.
• Điều chỉnh các nút VOLUME.

Tiếng bị méo

• Điều chỉnh các nút VOLUME.
• Kiểm tra nối đất vỏ máy.

Tiếng bị hú rít

• Kiểm tra lại phần kết nối của loa không có âm thanh.
• Kiểm tra nút điều chỉnh Trái/ Phải (BALANCE) trên amply đảm bảo nằm ở 
vị trí giữa.
• Thực hiện thao tác thay đổi vị trí kết nối đối với loa không có âm thanh trên 
amply.

Âm thanh chỉ phát ra
từ một loa

Không có âm thanh từ loa

Hiện tượng Cách xử lý

AMPLY A-1000 LOA Z-2000
Điện áp sử dụng................................. AC 220V/50Hz
Công suất ra loa................................. 500w/2CH/4Ω
Công suất tiêu thụ............................................ ..820w
Độ nhạy thu tín hiệu RF....................................... -86dB
Tổng méo hài (THD)...................................... 1%(1KHz)
Đáp tuyến....................................... 20Hz ~ 20,000Hz
Tỉ lệ tín hiệu/ tiếng ồn......................................... 90dB
Ngõ vào micro.................................................. 10mV
Ngõ vào music................................................ 200mV
Ngõ vào OPTICAL...........................DIR9001, max 1 FS
Bluetooth.......................................Qualcomm, 2.4GHz
Class 2 support, MP3, Faststream decoder
Khối lượng tịnh................................................ 11.8Kg
Kích thước............................ 420(R)x127(C)x330(S)mm

01 loa tweeter ..................................................Ø64mm
01 loa high-mid ............................................. Ø102mm
01 loa woofer ................................................ Ø305mm
Công suất đầu vào (liên tục/ tối đa) ...180w/ 360w/ 1 loa
Trở kháng ............................................................... 8Ω
Đáp tuyến .............................. 38Hz ~ 20,000Hz (±3dB)
Độ nhạy.................................................92dB/ 1w/ 1m
Khối lượng tịnh ........................................ 15.3Kg/1 loa
Kích thước ............................. 361(R)x620(C)x350(S)mm
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THÔNG TIN BẢO HÀNH

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.

Bộ sản phẩm PARAMAX CBZ-2000 có thời hạn bảo hành 05 năm cho loa Z-2000, 03 năm cho amply A-1000 và
01 năm cho bộ micro không dây tích hợp theo amply.
Quý khách hàng lưu ý: tất cả các thời hạn bảo hành nêu trên đều tính từ ngày sản phẩm được 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.


