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EchoVoice® EV6™ 
Bruksanvisning

EchoVoice® EV6 er en kompakt og lett digital stemmeforsterker.

Dette produktet kan forsterke selv den svakeste stemme med minimal innsats.

EchoVoice® EV6 har kraftig styrke med maks 12 W output.

EGENSKAPER

Klasse D digital forsterker teknologi for kraftig lyd og god lydkvalitet.

• Innovativ AGI lyd forlengelses teknologi som forbedrer frekvensbånd og dynamisk respons.

• Innebygd oppladbart høykapasitets lithium-ion batteri.

• Innebygd MCU intelligent lade styrings sytem for å sikre sikker og pålitelig batteri drift. 

• Elektronisk knappe-kontroll  for lett betjening. 

• AUX lydinngang for bruk som høyttaler med annet utstyr.

• 

SIKKERHETS INSTRUKSJONER OG FORHOLDSREGLER
Vennligst følg instruksjonen nøye steg for steg.

• Ikke bruk utstyret i damp, fuktig, veldig varme og veldig kalde omgivelser. 

• For å rengjøre EchoVoice® EV6, brukes kun en myk klut og uorganisk rengjøringsmiddel.

• Bruk kun den medfølgende godkjente strømadapter fra HPI. Ikke bruk noen annen strømadapter.

• Ikke koble til eksterne lydsignaler i MIC kontakten. Kun for bruk med mikrofon.

• Når en bruker EchoVoice® EV6 skal man følge grunnleggende sikkerhets og forholdsregler for å unngå elektrisk støt og person skade. 
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s etter gjeldende regler.



BRUK

Strøm bryter: Trykk og hold nede i 1-2 sekunder for på/av.

Strøm indikator: Grønt lys indikerer at forsterkeren er på. Hvis batterispenningen er lav, vil lyset endres til rødt.

Lyset vil blinke rødt når batterispenningen er for lav og indikere at utstyret trenger umiddelbar oppladning.

Volumkontroll: Trykk for å øke styrken.

Volumkontroll: Trykk for å senke styrken.

Mikrofon inngang: Sett inn 3.5 mm mikrofon plugg i denne kntakten. VENNLIGST BEMERK: Når du snakker, unngå

å peke mikrofonen direkte mot forsterkeren da dette kan forårsake tilbakekobling (hyling/piping).

Aux inngang: Bruk den vedlagte ledningen for å tilkoble eksterne lydsignaler som DVD, radio og mp3 spiller.

Lade indikator: Indikatoren vil lyse rødt når forsterkern blir ladet. 

 lndikatoren vil lyse grønt når forsterkeren er fullt oppladet.

Lade kontakt: Sett inn 12V DC/500mA strømadapter pluggen i ladekontakten for å lade forsterkeren.

Lad batterier fullt opp hvis forsterkern ikke har vært i bruk på en stund.   

• BEMERK: Dette produktet har en innebygd lav spennings beskyttelses funksjon for å øke levetiden på batteriet.

    Når strøm indikatoren er rød eller blinker rødt, kan utstyret slå seg av hvis i bruk. 
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  halsen og når du når midt på nakken vil dette normalt være riktig punkt. 

  Skru volumkontrollen ned til lavt opprinnelig og øk styrken gradvis.  
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