
3. KẾT NỐI LOA VỚI AMPLI:

1. Tắt nguồn ampli trước khi kết nối dây loa.

2. Kết nối loa trái với ngõ ra loa trái của ampli, và loa phải với ngõ ra loa 

phải của ampli.
3. Khi kết nối cần lưu ý đấu nối đúng cực (–) của ampli với cực (–) của 

loa, cực (+) của ampli với cực (+) của loa.

4. Lưu ý : Xoắn hai đầu dây dẫn gọn gàng, tránh trường hợp dây cực (–) 

chạm với dây cực (+).

5. Không nên sử dụng dây dẫn rẻ tiền vì nó làm ảnh hưởng đến chất 

lượng âm thanh.

6. Trước khi mở nguồn ampli để nghe nhạc hoặc hát karaoke cần đưa

nút điều chỉnh âm lượng tổng của ampli về mức nhỏ và tăng từ từ sau 

khi công tắc nguồn được mở. Nhằm tránh trường hợp âm thanh phát ra 

quá lớn có thể gây hỏng loa.
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4. CHÚ Ý
 1. Đặt loa ở vị trí khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và nơi 

phát ra nhiệt.

2. Không đặt loa ở vị trí ẩm ướt, hoặc dễ bị thấm nước (như để ngoài 

trời, gần cửa sổ…)

3. Đặt loa ở những nơi chắc chắn, tránh bị va đập, đỗ ngã.

4. Tránh đặt loa ở những nơi có độ rung, dao động mạnh.

5. Không dùng những hóa chất có tính tẩy mạnh để lau chùi loa.

7. Khi điều chỉnh âm thanh phát ra loa lớn, nghe không rõ hay còn gọi

là méo tiếng (khi đó công suất của ampli lớn hơn công suất chịu đựng

của loa) thì ta nên giảm bớt nút điều chỉnh âm lượng của ampli để âm

thanh nghe rõ ràng, trung thực hơn và tránh hỏng loa.

8. Khi sử dụng ampli có công suất lớn hơn công suất chịu đựng của 

loa thì tuyệt đối không được vặn các nút điều chỉnh âm lượng ở vị trí

maximum.
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2. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LẮP RÁP

Cách lắp ráp dây loa:

Ở đầu mỗi sợi dây, tuốt một đoạn khoảng 15 mm và làm nó đều nhau

Chú ý: Phải thận trọng, sợi dây dẫn điện sẽ phóng ra từ một đoạn 

dây cuối. Đừng chạm vào sợi dây dẫn diện khác. Nếu chạm vào sợi 

dây dẫn điện của dây loa khác, nó sẽ làm hỏng máy.

- Trọng lượng : 23kg
- Công suất : 300 Watts/ Loa
- Trở kháng : 4 Ohm
- Độ nhạy loa (1W/1m) : 96dB
- Đáp ứng tần số : 40Hz - 20Khz
- Loa Tweeter : 3 Inches
- Loa Midrange : 5 Inches
- Loa Woofe : 10 Inches x 2
- Kích thước ( R x D x C) : 36 x 37 x 112 cm
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