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CHARGING INDICATORTECHNICAL SPECIFICATIONS

PANEL FUNCTION 

• Frequency Range: 2.4-2.48Ghz
• Working Distance: up to 15m in open space.
• Supporting: USB/TF card play
• FM Radio: frequency 87.5~1080MHz
• Remote Control: up to 5m in open space.
• LED light with on/off Switch
•  Output power: 150w
• Distortion < 1.0%
• Frequency response: 180Hz-20Khz
• Microphone sensitivity: -40dB
• Working time: Music time 2 to 4 hours
• Input jack: Aux input, wired microphone 
input
• Charging input power: AC INPUT 100-240V
• Charging time: 5 to 6 hours

Charging: The led light will 
be in red color
Full: When full-charged the 
led light will be in green 
color.
Charging Time: 5 to 6 
hours
Working Time: 2 to 4 hours

1. USB/TF/CARD/AUX/LED
2. ADJUST THE VOLUME OF MICROPHONE
3. ECHO
4. BASS
5. TREBLE
7. ADJUST THE VOLUME OF WHOLE UNIT
7. MIC INPUT
8.      : INTERCHANGE
         : REPEAT
         : PREVIOUS SONG
         : PLAY PAUSE
         : NEXT SONG
         : RAC
9. LIGHT: ON/OFF 
10. POWER: ON/OFF
11. ANTTENA FOR 
FM RADIO
12. DC 12V INPUT

13.  AUX OUT L/R
14. AC INPUT 
100-240V
15. GUITAR INPUT
16. ADJUST THE 
VOLUME OF 
GUITAR INPUT
17.  MIC PRIORITY

Model No.:VT-6215-2
Input: AC 100~240V

V-TAC EUROPE LTD
Bulgaria Plovdiv 4000,Bul.L.,

Karavelow 9B,

,50/60Hz
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PICTURE 1

REMOTE FUNCTION

1. MUTE: Press this button to mute the unit.
2. Press this button to toggle between the various inputs (AUX,USB,SD,FM, 
BLUETOOTH), Long press this button to turn on/off the voice prompt.
3. Press button to start recording.
4. Press this button to increase the master volume for the unit.
5. Press this button to pause or play the unit when it is on the mode of USB. 
When it is on the mode of FM, press this button to auto scan all channels. Long 
press to change language to Chinese/English for the voice prompt.
6. Press this button to select the previous song/channels
7. Press this button to reduce the master volume for the unit.
8. Press this button to repeat one/repeat all.
9. Press this button to play the recording.
10. Press this button to select the next song/channel.
11. Press this button to the EQ mode of Normal, Jazz, Rock, POP & Classical
12. 0-9, Key number for selecting the certain songs in the USB/SD/TF Card.



TÁVIRÁNYÍTÓ

1. MUTE: Nyomja meg ezt a gombot az egység elnémításához.
2. Nyomja meg ezt a gombot a különböző bemenetek közötti váltáshoz (AUX, USB, 
SD, FM és BLUETOOTH), hosszan nyomja meg ezt a gombot a hangutasítás be- és 
kikapcsolásához.
3. Nyomja meg a gombot a felvétel elindításához.
4. A gomb megnyomásával növelheti a készülék fő hangerejét.
5. Nyomja meg ezt a gombot az egység szüneteltetéséhez vagy lejátszásához, ha 
az USB üzemmódban van. Ha FM üzemmódban van, nyomja meg ezt a gombot az 
összes csatorna automatikus vizsgálatához. Hosszan nyomja meg a gombot a 
hangutasítások nyelvének átkapcsolásához kínai/angol nyelvre.
6. Nyomja meg ezt a gombot az előző dal/csatornák kiválasztásához.
7. Nyomja meg ezt a gombot, hogy csökkentse a készülék fő hangerejét.
8. Nyomja meg ezt a gombot, hogy megismételje egyiket/ismételje meg az 
összest.
9. Nyomja meg ezt a gombot a felvétel lejátszásához.
10. Nyomja meg ezt a gombot a következő dal/csatorna kiválasztásához.
11. Nyomja meg ezt a gombot normál, jazz, rock és POP & klasszikus EQ módba.
12. 0-9, Az USB/SD/TF kártyán található egyes számok kiválasztásához szükséges 
szám.

HUNGARIAN

A FELVÉTELI FUNKCIÓ HASZNÁLATA:

1. LÉPÉS: Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és van egy USB 
memóriakártya vagy TF kártya a nyílásba betéve.

2. LÉPÉS: Dugja be és tesztelje a mikrofont a csatlakoztatás után. A készülék 
készen áll, az Ön hangja hallható a hangszóróról.

3. LÉPÉS:
Nyomja meg a „REC” gombot a távirányítón a felvétel elindításához/leállításához.

A felvétel lejátszásához nyomja meg a „REC/PLAY” gombot.

FELVÉTELI FUNKCIÓ

 



 

HUNGARIAN

Összekapcsolhatja az egyik hangszórót egy másik hangszóróval, és élvezheti a 
valódi vezeték nélküli sztereó élményt.

1. Kapcsolja be az 1. hangszórót (fő hangszóró).

2. Nyomja meg a MODE gombot a Bluetooth funkció cseréjéhez (bLUE képernyő 
üzenet)

3. Kapcsolja be a 2. hangszórót (alárendelt hangszóró).

4. Nyomja meg a MODE gombot (alárendelt hangszóró) a Bluetooth funkció cseré-
jéhez (bLUE képernyő üzenet)

5. Tartsa lenyomva a „NEXT” gombot (alárendelt hangszóró), amíg a „BLUETOOTH 
CONNECTED” hang megszólal.
A hangszórók automatikusan párosulnak.

6. Csatlakoztassa audiokészülékét a MASTER hangszóróhoz, és élvezze az Igaz, 
vezeték nélküli STEREO hangot.

TWS FUNKCIÓ

 

VEZETÉK NÉLKÜLI FUNKCIÓ

1. LÉPÉS: A Bluetooth-alkalmazás elindításához nyomja meg az előlapi üzem-
mód gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn a Bluetooth logó.

2. LÉPÉS: Kapcsolja be a kapcsolót Bluetooth aktiválásához. A készülék 
automatikusan elkezdi keresni a közeli Bluetooth-készülékeket.

3. LÉPÉS: Érintse meg a „V-TAC VT-6215-2“ elemet az eszközök listájában. 
Attól függően, hogy milyen készüléket szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, 
előfordulhat, hogy meg kell adnia egy kódot. Adja meg az alapértelmezett 
„0000” jelszót, ha az eszköz azt kéri. Ezután várjon, amíg a készülék sikeresen 
csatlakozik.

4. LÉPÉS: Érintse meg a Bluetooth tartozék bejegyzését, ha az okos telefon 
vagy a számítógép azt érzékeli, és megjeleníti a képernyőn. Ezután a Blue-
tooth használatával a tartozékokkal együtt működhet.
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UTASÍTÁS

1. Ez az egység újratölthető akkumulátort használ. Ha az akkumulátor lemerült, 
csatlakoztassa az eszközt a megfelelő bemeneti feszültségű elektromos aljza-
thoz.
2. Ha a készülék töltődik, győződjön meg róla, hogy bekapcsolja az AC/DC 
opciót, majd biztonságosan húzza ki a csatlakozást, ha befejezte.
3. Első használat esetén az akkumulátort 10-12 óráig kell tölteni.
4. A készülék akkumulátor-üzemideje a használattól függően 2–4 óráig tart.

FIGYELEM

1. Az akkumulátor élettartamának fenntartásához kérjük, töltse fel az akku-
mulátort minden alkalommal, amikor a teljesítmény teljesen kimerült. Ha az 
akkumulátor hosszabb ideig nem töltődik fel, akkor károsodhat, ezért kérjük, 
rendszeres időközönként használja és töltse fel az akkumulátort.
2. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a terméket értesítés nélkül frissítse.
3. Ha bármilyen problémája van a termékkel, forduljon szakemberhez.
Ne nyissa ki a készüléket.
4. Biztonsági okokból tartsa távol a készüléket a gyermekektől.

 


