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Cảnh báo

Dấu hiệu này chỉ ra những dấu hiệu quan trọng. 
Có thể bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong 
nếu bạn không chú ý đến nó.

Khi xảy ra sự cố phải ngừng sử dụng ngay 
lập tức
Vui lòng gửi lại sản phẩm này cho đại lý ủy quyền 
của Alpine hoặc đến trung tâm dịch vụ Alpine gần đó 
để sửa chữa.

Không sử dụng bất kỳ chức năng nào sẽ 
làm bạn mất tập trung khi lái xe
Bất kỳ thao tác nào có chức năng ảnh hưởng đến sự 
chú ý của bạn phải được thực hiện sau khi xe đã 
dừng hoàn toàn. Để sử dụng các chức năng này, 
trước tiên bạn phải luôn đỗ xe ở nơi an toàn. Nếu 
không, có thể sẽ xảy ra tai nạn.

Bạn phải giữ một mức âm lượng thích 
hợp khi lái xe để đảm bảo rằng bạn vẫn có 
thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài xe
Nếu âm lượng quá lớn khiến bạn không thể 
nghe thấy tín hiệu cảnh báo xe khẩn cấp và 
cảnh báo đường bộ (xe lửa băng qua, v.v.), 
sẽ rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tai nạn. 
Ngoài ra, nghe âm lượng lớn trong xe có thể 
gây hại cho thính giác.

Không tháo rời hoặc biến đổi
Nếu không, có thể sẽ xảy ra tai nạn, hỏa hoạn hoặc 
điện giật.

Giữ trẻ tránh xa các vật nhỏ như bu lông 
hoặc ốc vít
Nuốt các vật nhỏ có thể gây thương tích nghiêm 
trọng. Nếu nuốt nhầm, hãy hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập 
tức.

Sản phẩm này sẽ được áp dụng cho ô tô 
loại 12V
Hỏa hoạn, điện giật hoặc các thương tích khác có 
thể do sử dụng một loại xe khác.

Thận trọng

Dấu hiệu này chỉ ra những dấu hiệu quan trọng. 
Có thể xảy ra thương tích về người hoặc hư 
hỏng thiết bị nếu bạn không chú ý đến nó.

Làm sạch sản phẩm
Vui lòng làm sạch sản phẩm này thường xuyên 
bằng khăn mềm khô. Nếu khó loại bỏ vết bẩn, vui 
lòng chỉ làm ướt khăn mềm bằng nước. Bất kỳ 
dung môi nào khác có thể hòa tan nó.

Nhiệt độ
Trước khi khởi động thiết bị này, hãy đảm bảo nhiệt 
độ trong xe từ + 60 ° C đến -20 ° C.

Vị trí lắp đặt
Đảm bảo rằng thiết bị không được cài đặt ở bất 
kỳ nơi nào sau đây:

• Nơi có ánh nắng trực tiếp và gần nguồn nhiệt
• Nơi có độ ẩm cao hoặc gần nguồn nước
• Những nơi bụi bặm
• Những nơi có rung động mạnh

Sửa chữa
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng không tự 
sửa chữa. Vui lòng gửi lại sản phẩm này cho đại lý ủy 
quyền của Alpine hoặc đến trung tâm dịch vụ Alpine 
gần đó để sửa chữa.

Chứng nhận
Các nhãn hiệu văn bản và logo của Bluetooth® là các 
nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG.
Các biểu tượng và biểu tượng chữ có liên quan được 
Alpine sử dụng đều đã được ủy quyền.
Các nhãn hiệu và tên thương mại khác thuộc sở hữu 
của chủ sở hữu tương ứng.

1

Hướng dẫn vận hành
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Giới thiệu máy

Sơ đồ giao diện máy

Mô-đun Bluetooth bộ điều khiển 
dây (bán riêng) Đầu đĩa CD / DVD trên bo mạch

Đầu đĩa CD / DVD trên bo mạch

Bên ngoài của Bộ khuếch đại công suất 
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H6+ H5+ H4+ H3+ H1+ ACC GND GND GND

H6- H5- H4- H3- H1- REM 
OUT +12V +12V +12V

Giới thiệu máy

Giới thiệu về Giao diện và Chức năng Máy
① Giao diện bên ngoài của Bluetooth

Chọn HD Bluetooth làm đầu vào, tín hiệu hoặc 
kết nối với ỨNG DỤNG điều chỉnh điện thoại 
PXE-R600. Sau khi kết nối thành công, đèn 
Bluetooth sẽ sáng bình thường.

② Giao diện USB2.0
Bạn có thể kết nối với máy tính bằng cáp USB2.0 
để có thêm hoạt động điều chỉnh và cài đặt chi 
tiết.

③ Giao diện bộ điều khiển dây
Với kết nối của bộ điều khiển dây, bạn có thể 
điều chỉnh âm lượng, chọn nguồn âm thanh và 
gọi dữ liệu.

④ Giao diện đầu vào âm thanh RCA
2 bộ đầu vào tín hiệu âm thanh RCA, có thể 
được kết nối với đầu ra tín hiệu âm thanh RCA 
của đầu đĩa CD / DVD gắn trên xe.

⑤ Giao diện nguồn và đầu vào High level
Kết nối với đầu ra high level của đầu phát CD hoặc 
DVD gắn trên xe.

⑥ Công tắc bộ chọn lựa đầu vào
Khi công tắc được đặt thành "ACC", thiết bị sẽ 
được khởi động bởi ACC; Khi được đặt thành 
"HOST", thiết bị sẽ được khởi động bởi tín hiệu 
đầu vào high level  H1- / H1 +.

⑦ Đèn hiển thị nguồn
⑧ Giao diện đầu ra High level

Kết nối đầu ra bộ khuếch đại công suất của thiết bị 
với loa

⑨ ⑩⑪⑫ Giao diện đầu ra âm thanh RCA
4 bộ đầu ra tín hiệu âm thanh RCA có thể được kết 
nối với bộ khuếch đại công suất bên ngoài.

⑬ Bên ngoài của Bộ khuếch đại công suất
⑭ Đầu đĩa CD / DVD gắn trên xe

Danh sách phụ kiện
Các phụ kiện sau sẽ được bao gồm trong hộp đóng gói PXE-R600. Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện nào, vui lòng liên 
hệ với đại lý ủy quyền của Alpine.

Số lượng

1 (PC)

1 (PC)

1 (PC)

1 (PC)

 2 (PCS)

Phụ kiện

Mô-đun Bluetooth 

Dây nguồn

Dây loa 

Cáp USB 2.0  

Giá đỡ

Hướng dẫn thao tác nhanh  1 (bản)

Giá đỡ X 2

Mô-đun Bluetooth  X 1 Dây nguồn X 1

Cáp USB 2.0  X 1Dây loa  X 1



Hướng dẫn cho ứng dụng điện thoại di động
Sau khi cài đặt thành công PXE-R600APP 

trên điện thoại di động, hãy khởi động thiết bị 
PXE-R600. Mở điện thoại di động của bạn, đi 
tới "Settings" → "Enable Bluetooth" → "Search 
Device" → "DSP-HD-...", Nhấp để kết nối hoặc mở 
trực tiếp PXE-R600APP để tìm kiếm Bluetooth tự 
động và nhấp để kết nối "DSP-HD -...". Nó sẽ cho biết 
rằng kết nối thành công khi hiển thị đồng bộ hóa dữ 
liệu 100%.

Đọc kỹ khuyến cáo cẩn thận và bấm vào 
nút "Accept" để vào giao diện trang chủ.

Giới thiệu giao diện

Có năm giao diện của các chức năng khác 
nhau, độ trễ, kênh, trang chủ, EQ và kết hợp tần 
số. Vào giao diện trang chủ theo mặc định.

Giao diện trang chủ

1. Chọn "Encryption" và nhập mật khẩu mã hóa 6 chữ 
số để mã hóa dữ liệu hiệu ứng âm thanh đã điều 
chỉnh. Dữ liệu được mã hóa có thể được giải mã 
bằng cách nhấp vào "Decrypt" và nhập mật khẩu 
chính xác. Nhấp vào "Clear Data" trên giao diện giải 
mã để giải mã bu một khóa và khôi phục dữ liệu về 
trạng thái của nhà sản xuất.

2. Chọn "Shutdown Delay" để đặt thời gian tắt máy: 0 
~ 255 giây.

3. Chọn "Share Sound Setting", và bạn có thể chỉ chia 
sẻ một bộ duy nhất hoặc tất cả hiệu ứng âm thanh.

4. Chọn "Save Sound Setting" để nhập tên tệp và nhận 
xét, đồng thời bạn có thể lưu một bộ duy nhất hoặc 
tất cả hiệu ứng âm thanh.

5. Chọn "Local Sound Setting" để gọi các tệp hiệu ứng 
âm thanh được lưu trên điện thoại di động.

6. Chọn "About" để xem phiên bản thiết bị.

Lựa chọn nguồn âm thanh
1. Nguồn âm thanh chính: Ở mục Main source, nhấp

vào nút "Hi.level" sẽ hiện cửa sổ cố các mục tùy 
chọn : high level, Bluetooth hoặc low level.

2. Nguồn âm thanh phụ :
A.  Ở mục Mix source, nhấp  vào nút "OFF"  sẽ hiện 
cửa sổ cố các mục tùy chọn: high level, Bluetooth, 
low level hoặc OFF.
B.  Độ suy giảm của nguồn âm chính càng lớn thì âm 
lượng chính càng giảm với các giá trị có thể điều 
chỉnh là 0%, 30%, 50%, 80% hoặc 100%.

3. Nguồn âm thanh phụ không thể được xếp chồng với 
nguồn âm thanh đầu vào hiện tại, nếu không, nguồn 
âm thanh này sẽ không hợp lệ.

Kết nối thiết bị
Biểu tượng Bluetooth hiển thị màu đỏ [   ] cho biết 

rằng Bluetooth của điện thoại di động đã bị ngắt kết nối; 
Biểu tượng Bluetooth hiển thị [    ] màu xanh lá cho biết 
rằng Bluetooth của điện thoại di động đã được kết nối.

Giới thiệu thanh menu
Nhấp vào thanh menu [      ] ở góc trên bên phải để 

nhập "Encryption", "Shutdown delay, "Share Sound 
Setting", "Save Sound Setting", "Local Sound Setting" 
và "About" để hoạt động..

Cài đặt âm lượng chính
Âm lượng chính có thể được điều chỉnh bằng cách 

kéo bộ điều chỉnh hoặc nhấp vào nút "+" hoặc "-", với 
phạm vi điều chỉnh là 0 ~ 35 và 27 theo mặc định. 
Nhấp vào nút loa âm lượng chính [    ] để đặt làm tắt 
âm lượng chính [    ]. Nhấp lại để hủy tắt tiếng (nó sẽ 
tự động tắt tiếng khi điều chỉnh âm lượng chính).

Cài đặt hiệu ứng âm thanh
Có không gian lưu trữ cho sáu bộ hiệu ứng âm 

thanh cài sẵn bên trong thiết bị. Trượt sang trái và 
phải để chọn dữ liệu hiệu ứng âm thanh cài sẵn để 
lưu hoặc gọi.

Kết nối thiết bị

Thanh menu
Lựa chọn 
nguồn âm 
thanh

Cài đặt hiệu 
ứng âm thanh

Cài đặt âm 
lượng chính

4
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Giao diện Delay 

Nhấp vào giá trị delay của kênh tương ứng, kéo bộ 
điều chỉnh sang trái và phải trong cửa sổ bật lên để điều 
chỉnh độ trễ hoặc nhấp vào nút "+" và "-" để điều chỉnh.

1. Nhóm Delay: trường âm trước, trường âm sau, 
trường âm đầy đủ hoặc trường không âm;

2. Đơn vị độ trễ: mili giây, centimet, inch;
3. Phạm vi điều chỉnh: 0.000 ~ 8.000 ms, 0 ~ 277 

cm, 0 ~ 109 inch.

Giao diện kênh

Cài đặt bộ phân tần
1. Kiểu: Linkwitz-Riley, Butterworth hoặc Bessel.

2. Tần số: Trượt sang trái và phải hoặc nhấp 
vào nút "+" hoặc "-" để cài đặt tần số với 
phạm vi điều chỉnh là: 20Hz ~ 20000Hz.

3. Độ dốc : 6dB /Oct10, 12dB/Oct10, 18dB /
Oct10, 24dB /Oct, 30dB /Oct10, 36dB /Oct10, 
42dB /Oct10 hoặc 48dB /Oct10.

* Khi độ dốc là 6dB /Oct10, loại biểu thị là "Null".

Cài đặt kênh đầu ra

4.

5.

6.

Đặt lại: Nhấp vào nút Reset [          ], nhấp vào 
nút Clear [        ] trong cửa sổ bật lên, để hủy 
kênh hiện tại và nhấp vào nút Default [             ] 
để đặt lại kênh hiện tại về trạng thái ban đầu.

Giao diện EQ

1.

2.

3.

7.
Cài đặt bộ phân tần

Cài đặt kênh đầu ra

Bộ cài đặt EQ

Khôi phục , điều 
chỉnh giao diện 

Kiểu: Ở mục Channel Type nhấp vào nút  [            ] 
để chọn loại kênh từ cửa sổ hiện ra . Tần số cao, 
tần số trung gian, tần số trung gian và tần số thấp, 
tần số thấp và tần số đầy đủ có sẵn cho loa phía 
trước; Tần số cao, tần số trung gian, tần số trung 
gian và tần số thấp, tần số thấp và tần số đầy đủ 
có sẵn cho loa phía sau; Tần số cao kênh phía 
trước và kênh trung tâm, tần số trung gian kênh 
phía trước và kênh trung tâm, tần số cao phía sau 
và kênh trung tâm và tần số trung gian phía sau và 
kênh trung tâm có sẵn cho loa trung tâm; Tần số 
cực thấp bên trái, tần số cực thấp bên phải và tần 
số cực thấp có sẵn cho loa cực thấp; Âm thanh 
vòm bên trái và âm thanh vòm bên phải có sẵn 
cho loa vòm
Âm lượng: Đặt âm lượng kênh bằng cách kéo 
bộ điều chỉnh, với phạm vi điều chỉnh là -60dB ~ 
6dB và 0dB theo mặc định.
Tắt tiếng: Nhấp vào nút Âm lượng loa [      ] để 
tắt tiếng kênh [     ].
Vị trí phase: Ở mục Chanel Phase, nhấn vào nút  
[            ] hoặc nút [            ] để chuyển đổi giữa 
phase thuận và phase đối nghịch.
Điều chỉnh kết hợp: Nhấp vào nút Điều chỉnh kết 
hợp [             ] sẽ hiện ra các chế độ "Copy EQ/
Vol(dB) from left to right" hoặc "Copy EQ/Vol(dB) 
from right to left" có sẵn để điều chỉnh kết hợp.
Khóa: Nhấp vào nút Lock [           ] để khóa loại 
kênh hiện tại.
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Kênh EQ có hai giao diện: bộ cân bằng đồ họa (GEQ) 
và bộ cân bằng tham số (PEQ).

Có 31 đoạn EQ để điều chỉnh. Kéo bộ điều chỉnh 
lên và xuống hoặc nhấp vào giá trị độ lợi, kéo bộ 
chỉnh độ sang trái và phải hoặc bấm vào các nút "+" 
hoặc "-" để điều chỉnh độ lợi trong hộp điều chỉnh độ 
lợi cửa sổ bật lên; Nhấp vào giá trị Q, kéo thanh trượt 
sang trái và phải hoặc nhấp vào nút "+" và "-" để điều 
chỉnh giá trị Q trong hộp điều chỉnh giá trị Q bật lên; 
Nhấp vào giá trị tần số, kéo bộ điều chỉnh sang trái và 
phải hoặc nhấp vào nút "+" và "-" để điều chỉnh tần số 
trong hộp điều chỉnh bật tần số .
1.  Phạm vi điều chỉnh của tần số: 20Hz ~ 20kHz;
2.  Phạm vi điều chỉnh của giá trị Q: 0,404 ~ 28,852;
3.  Phạm vi điều chỉnh của độ lợi: -12.0dB ~ + 12.0dB. 
Khi điều chỉnh EQ, Cân bằng thẳng

* Độ lợi có thể điều chỉnh được ở giao diện GEQ, và 
tần số ,giá trị Q được cố định, trong khi tần số, giá 
trị Q và độ lợi đều có thể điều chỉnh được ở giao 
diện PEQ.

Giao diện kết hợp tần số

Giao diện PEQGiao diện GEQ

Trên giao diện kết hợp tần số, có thể điều chỉnh âm 
lượng của từng nguồn âm bên trong kênh bằng cách 
kéo bộ điều chỉnh hoặc nhấp vào nút "+" và "-" để mix 
âm thanh và mix tần số.

*  Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "cài đặt tần 
số kết hợp" trong Hướng dẫn dành cho phần mềm 
máy tính.

Khi điều chỉnh EQ, nút Restore EQ sẽ hiển thị thành 
[             ]. Nhấp vào "Bypass EQ " để làm cho tất cả 
các bộ cân bằng của kênh hiện tại không hoạt động; 
Nhấp vào nút Restore Equalization [            ] để làm 
cho tất cả các bộ cân bằng của kênh hiện tại trở về 
trạng thái khởi động trước đó. Nhấp vào nút Reset 
Equalization [             ] và các thông số của tất cả các 
bộ cân bằng của kênh hiện tại trở về trạng thái ban 
đầu: giá trị Q đầu vào là 2,515 , giá trị Q đầu ra là 2,201 
và độ lợi là 0,0dB.

Nhấp vào nút PEQ [    ] để chuyển "GEQ" thành 
"PEQ" và nhấp vào nút GEQ [  ] để chuyển 
"PEQ" thành "GEQ".
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Hướng dẫn về Phần mềm Máy tính
Sau khi cài đặt phần mềm PXE-R600, bạn có thể điều chỉnh và thiết lập các thông số của thiết bị PXE-

R600 trên máy tính của mình.
* Chức năng này chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất và đại lý.

Các lưu ý khi cài đặt phần mềm

Giao diện chính

Màn hình khởi động

• Phần mềm chỉ có thể được sử dụng với hệ điều hành Microsoft® Windows®.
Hệ điều hành: WindowsXP, WindowsVista, Windows7, Windows8, Windows10
CPU: 1.6GHz hoặc cao hơn
Bộ nhớ: 1GB trở lên
Đĩa cứng: 512MB dung lượng khả dụng trở lên
Độ phân giải màn hình máy tính: 1280 * 768 trở lên

• Vui lòng cài đặt phần mềm máy tính PXE-R600 đúng cách trước khi kết nối thiết bị PXE-R600 với 
máy tính của bạn.

Mở phần mềm máy tính PXE-R600, vào màn hình khởi động trước, sau đó vào giao diện điều 
chỉnh chính.
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1. Nhấp vào "File":

C. Chọn "Restore factory Settings" để khôi 
phục tất cả dữ liệu của cài đặt trên thiết bị 
về trạng thái ban đầu.

D. Chọn "Shutdown Delay" để đặt thời gian tắt 
máy: 0 ~ 255 giây.

Giao diện chính

2. Nhấp vào "Option" :Menu chức năng
Biểu tượng kết nối hiển thị màu đỏ [     ] trước khi 

trực tuyến và hiển thị [     ] màu xanh sau khi kết nối 
trực tuyến thành công. Thanh menu:File, Options và 
Encryption .

A. Chọn "Load PC Preset" (Tải tệp từ máy 
tính) để tải tệp đã lưu trước đó trên máy 
tính dưới dạng chế độ làm việc hiện tại của 
thiết bị.

B. Chọn "Save as PC Preset" để lưu các tệp
làm việc hiện tại của thiết bị trên máy tính.

C. Chọn "Load All Presets" để tải các tập tin 
của toàn bộ thiết bị đã lưu trước đó trên 
máy tính vào thiết bị (bao gồm chế độ làm 
việc hiện tại, chế độ đặt trước của thiết bị, 
dữ liệu cấu hình kênh đầu ra, v.v.), tức là 
để sao chép tất cả dữ liệu thiết bị đã được 
gỡ lỗi trước đó với thiết bị được kết nối 
bây giờ.

D. Chọn "Save All Presets" để lưu tất cả dữ 
liệu trên thiết bị trực tuyến dưới dạng tệp 
tin máy tính (bao gồm cảnh làm việc hiện 
tại, chế độ cài đặt trước của thiết bị, dữ 
liệu cấu hình kênh đầu ra, v.v.) cho lần gọi 
nhân rộng toàn bộ thiết bị sau này.

A. Chọn "Input Mix Setting" để vào giao 
diện cài đặt kết hợp tần số. Có thể 
điều chỉnh âm lượng của từng nguồn 
âm bên trong kênh để đạt được sự 
mix âm và mix tần số.

B. Chọn "Firmware Update", chọn tệp 
nâng cấp trong hộp thoại bật lên, sau 
đó nhấp vào nút "Update" để nâng 
cấp chương trình cơ sở. Tiến độ nâng 
cấp 100% sẽ cho biết nâng cấp 
firmware thành công. Khi cập nhật 
xong, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.
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E. Chọn "Language" để chuyển đổi giữa tiếng 
Trung và tiếng Anh.

F. Chọn "About" để xem phiên bản thiết bị.

3. Nhấp vào "Encryption" :

Nhấp vào "Decrypt" để nhập mật khẩu chính 
xác để giải mã dữ liệu được mã hóa; Nhấp vào 
"Clear " trên giao diện giải mã khôi phục dữ liệu 
về trạng thái ban đầu.

Lựa chọn nguồn âm thanh

* Khi nguồn âm thanh hiện tại được chọn, nó 
không thể được chồng lên với chế độ nguồn 
âm thanh này, nếu không nguồn âm thanh 
phụ sẽ không hợp lệ.

Cài đặt âm lượng chính

Cài đặt Kênh đầu ra, Tắt tiếng và Điều 
chỉnh Kết hợp

và chọn loại kênh từ menu kéo xuống. Tần số cao, 
tần số trung bình, tần số trung bình và tần số thấp, 
tần số thấp và tần số đầy đủ có sẵn cho loa phía 
trước; Tần số cao, tần số trung bình, tần số trung 
bình và tần số thấp, tần số thấp

Main Sound Source Auxilliary Sound SourceNhập mật khẩu mã hóa 6 chữ số vào hộp thoại 
bật lên để mã hóa dữ liệu hiệu ứng âm thanh đã 
được điều chỉnh. Dữ liệu như tần số EQ, giá trị Q 
và độ lợi, Delay, âm lượng kênh và vị trí phase, 
v.v., có thể được mã hóa.
Mã hóa chỉ áp dụng cho một bộ dữ liệu hiệu ứng 
âm thanh hiện đang được sử dụng, không phải 
tất cả dữ liệu của toàn bộ thiết bị. Dữ liệu hiệu 
ứng âm thanh được mã hóa có thể được lưu 
dưới dạng tệp đặt trước hoặc tệp máy tính.

1. Nguồn âm thanh chính (Main source): Nhấp vào 
nút ở bên phải nguồn âm thanh chính và chọn 
nguồn âm thanh chính trong cửa sổ bật lên: high 
level, Bluetooth hoặc low level.

2. Nguồn âm thanh phụ trợ (Mix source):
A. Nhấp vào nút ở bên phải của nguồn âm 

thanh phụ và chọn nó trong cửa sổ bật lên: 
high level, Bluetooth, low level hoặc off (để 
tắt).

B. Độ suy hao của nguồn chính càng lớn thì âm 
lượng chính càng giảm, có thể điều chỉnh các 
giá trị 0%, 30%, 50%, 80% hoặc 100%.

Âm lượng chính có thể được điều chỉnh bằng cách 
giữ nút chuột trái, kéo nút chỉnh âm lượng sang trái 
và phải hoặc cuộn con lăn chuột. Phạm vi điều chỉnh 
là: 0 ~ 35，27 theo mặc định. Nhấp vào nút loa âm 
lượng chính [        ] để  tắt âm lượng chính [       ]. 
Nhấp lại để hủy tắt tiếng (nó sẽ tự động tắt tiếng khi 
điều chỉnh âm lượng chính).

Cài đặt hiệu ứng âm thanh
Có không gian lưu trữ cho 6 bộ hiệu ứng âm 
thanh cài sẵn bên trong thiết bị. Nhấp vào nút Call 
[           ] hoặc nút Save [          ] để chọn 6 bộ dữ liệu 
hiệu ứng âm thanh đặt trước

1. Kiểu: Nhấp vào nút  [             ]  để Kiểu kênh đầu ra
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Giao diện GEQ

Giao diện PEQ

2.

3. 

4.

5.

Cài đặt Delay của kênh , vị trí Phase 
và âm lượng

Cài đặt kênh

B. Đơn vị Delay: mili giây, centimet, inch;
C. Phạm vi điều chỉnh: 0,000 ~ 8,000 ms, 0 ~ 

277 cm, 0 ~ 109 inch.

Cài đặt Bộ phân tần

Cài đặt của kênh EQ 
Kênh EQ có hai giao diện: bộ cân bằng đồ họa 

(GEQ) và bộ cân bằng tham số (PEQ).

Vị trí phase và âm lượng

Khóa: Nhấp vào nút Lock [           ] để khóa kênh 
hiện tại. thể loại
Đặt lại: Nhấp vào nút Reset [            ], nhấp vào 
nút Clear  [                      ] trong cửa sổ bật lên, để vô  

1. Nhấp vào loa để vào vùng điều chỉnh độ 
trễ. Có thể điều chỉnh độ trễ bằng cách 
nhập trực tiếp giá trị, cuộn con lăn chuột 
và nhấn các phím lên và xuống trên bàn 
phím. Trên khu vực hiển thị độ Delay, 
bạn có thể cuộn con lăn chuột, nhấn 
phím lên xuống trên bàn phím, kéo trực 
tiếp bộ chỉnh thời gian, nhấp vào "+" 
hoặc "-" để điều chỉnh độ Delay.
A. Nhóm độ Delay: trường âm trước, 

trường âm sau, trường âm đầy đủ 
hoặc không có trường âm;

1. Kiểu: Linkwitz-Riley, Butterworth hoặc Bessel.
2. Tần số: Tần số có thể được điều chỉnh bằng 

cách nhập trực tiếp giá trị, cuộn con lăn chuột, 
nhấn phím lên và xuống trên bàn phím hoặc 
nhấp vào "H" hoặc "L" trên EQ và giữ nút 
chuột trái để kéo, ...Phạm vi điều chỉnh là: 
20Hz ~ 20000Hz.

3. Công tắc thông cao: Khi tần số là 20Hz, công 
tắc thông cao tắt [        ]; Khi tần số lớn hơn 
20Hz, công tắc thông cao được bật [       ].

4. Công tắc thông thấp: Khi tần số là 20KHz, 
công tắc thông thấp tắt [        ]; Khi tần số nhỏ 
hơn 20KHz, công tắc thông thấp được bật 
[       ].

5. Độ dốc (gradient): 6dB /Oct10, 12dB Oct10, 
18dB /Oct10, 24dB / Oct10, 30dB /Oct10, 
36dB /Oct10, 42dB /Oct10 hoặc 48dB /Oct10.

* Khi độ dốc là 6dB /Oct10, loại biểu thị là "empty".

2. Âm lượng: Có thể đặt âm lượng của kênh 
bằng cách nhập trực tiếp giá trị, cuộn con lăn 
chuột và nhấn các phím lên và xuống trên 
bàn phím. Phạm vi điều chỉnh là 60dB ~ 6dB 
và 0dB theo mặc định.

3. Vị trí phase: Nhấp vào nút phase thuận [      ] 
hoặc nút phase nghịch [      ] để chuyển đổi 
giữa phase thuận và phase nghịch.

và tần số đầy đủ có sẵn cho loa sau; Tần số cao 
kênh phía trước và kênh trung tâm, tần số trung 
gian kênh phía trước và kênh trung tâm, tần số 
cao phía sau và kênh trung tâm và tần số trung 
gian phía sau và kênh trung tâm có sẵn cho loa 
trung tâm; Tần số cực thấp bên trái, tần số cực 
thấp bên phải và tần số cực thấp có sẵn cho loa 
cực thấp; Âm thanh vòm bên trái và âm thanh 
vòm bên phải có sẵn cho loa vòm.

Tắt tiếng: Nhấp vào nút Volume Speaker [      ] 
để tắt tiếng kênh [      ].
Điều chỉnh kết hợp: Nhấp vào nút Combined 
Adjusting [               ] và các chế độ "Replicate 
EQ from left to right" hoặc "Replicate EQ from 
right to left" có sẵn cho điều chỉnh kết hợp.

hiệu hóa kênh hiện tại và nhấp vào nút Default 
[             ] để đặt loại kênh hiện tại là trạng thái 
ban đầu.
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Low level
đầu ra âm 
thanh nổi
của bản 
gốc đầu 
phát ô tô 

L

R

Ví dụ 1: Đầu vào âm thanh nổi Low level, đầu ra toàn tần số âm thanh nổi gốc của đầu phát ô tô

Có 31 đoạn EQ để điều chỉnh. Khi di chuyển chuột 
đến số thứ tự, nhấn giữ, kéo lên xuống để điều chỉnh 
độ lợi của bộ cân bằng, kéo sang trái phải để điều 
chỉnh tần số của bộ cân bằng; Khi di chuyển chuột 
đến hộp nhỏ màu xanh sang trái và phải, hãy giữ và 
kéo sang trái và phải để điều chỉnh giá trị Q của bộ 
chỉnh âm. Bạn cũng có thể đặt tần số, giá trị Q và độ 
lợi bằng cách nhập trực tiếp giá trị, cuộn con lăn chuột 
và nhấn các phím lên và xuống trên bàn phím.

1. Phạm vi điều chỉnh của tần số: 20Hz ~ 20kHz;
2. Phạm vi điều chỉnh của giá trị Q: 0,404 ~ 28,852;
3. Phạm vi điều chỉnh của độ lợi: -12dB ~ + 12dB.
Khi điều chỉnh EQ, Cân bằng thẳng

Giới thiệu về các chức năng và cài đặt tần số kết hợp
Sau khi cài đặt tín hiệu nguồn âm thanh trên thiết bị PXE-R600 và vào bộ xử lý âm thanh, hãy chia tần số cho âm 

lượng của mỗi kênh đầu ra. Âm lượng của từng nguồn âm thanh của kênh có thể được điều chỉnh để đạt được sự 
mix âm và mix tần số. Trong chế độ đầu vào thụ động, việc phân chia tần số được thiết lập bởi thiết bị đầu cuối PC. 
Trong chế độ đầu vào hoạt động, phân tần do chính đầu phát ô tô thiết lập.

CH1 left full 
đầu ra tần số

CH2 right full 
đầu ra tần số

Phía trước 
bên trái

Phía trước 
bên phải

* Độ lợi có thể điều chỉnh được ở giao diện GEQ, và 
tần số và giá trị Q được cố định, trong khi tần số, giá trị 
Q và độ lợi đều có thể điều chỉnh được ở giao diện 
PEQ.

nút [       ] sẽ hiển thị. Nhấp vào "Straight 
Equalization" hoặc "Dot" thẳng để làm cho tất 
cả các bộ cân bằng của kênh hiện tại không 
hoạt động ; 

Nhấp vào nút Restore EQ [              ] để khôi phục các 
thông số của tất cả bộ cân bằng của kênh hiện tại về 

trạng thái khởi động trước đó. Nhấp vào nút Reset 
Equalization  [             ] để thiết lập lại trạng thái ban 
đầu: tần số phân bố đều, giá trị Q đầu vào là 2,515, giá 
trị Q đầu ra là 2,201 và độ lợi là 0,0dB.
Nhấp vào nút PEQ [           ] để chuyển "GEQ" thành 
"PEQ"     và nhấp vào nút GEQ [           ] để chuyển 
"PEQ" thành "GEQ".
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High level 
đầu ra tần 
số  bản 
gốc của
đầu phát 
ô tô được 
chia làm 2 
tần số

Phía trước 
bên trái L 

R 

L 

R 

Tần số 
cao 

Tần số trung 
bình và tần 
số thấp

Ví dụ 2: Đầu vào mix hai tần số được phân chia hoạt động ở high level, đầu ra đầy đủ tần số âm thanh nổi (tần số 
âm thanh gốc ) của đầu phát ô tô

Ví dụ 3: Đầu vào mix ba tần số được phân chia hoạt động ở mức cao, đầu ra đầy đủ tần số âm thanh nổi (tần số âm 
thanh gốc ) của đầu phát ô tô

CH1 left full 
đầu ra tần số

CH2 right full 
đầu ra tần số

CH1 left full 
đầu ra tần số

CH2 right full 
đầu ra tần số

High level 
đầu ra tần 
số  bản 
gốc của
đầu phát 
ô tô được 
chia làm 3  
tần số

Tần số trung 
bình và tần 
số thấp

Tần số 
cao 

Phía trước 
bên phải

Phía trước 
bên trái

Phía trước 
bên phải

Tần số 
cao 

Tần số trung 
bình và tần 
số thấp

Tần số 
thấp

Tần số 
cao 

Tần số trung 
bình và tần 
số thấp

Tần số 
thấp
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Hướng dẫn cho bộ điều khiển có dây
Thiết bị PXE-R600 có thể được điều chỉnh và cài 

đặt bằng bộ điều khiển dây RUX-C600. Vui lòng kết 
nối chính xác bộ điều khiển dây với thiết bị trước khi 
sử dụng và đảm bảo rằng thiết bị khởi động bình 
thường.
Lưu ý: Không thể sử dụng đồng thời bộ điều khiển 
dây và phần mềm điều chỉnh.

Màn hình khởi động
Sau khi bộ điều khiển dây được khởi động, màn 

hình khởi động động được hiển thị, như trong Hình 1.

ÂM LƯỢNG 
Sau khi khởi động, vào giao diện chính của bộ điều 

khiển dây - giao diện VOLUME, như trong Hình 2-1. 
Âm lượng chính có thể được điều chỉnh bằng cách 
xoay núm. Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng âm 
lượng và ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng. 
Phạm vi điều chỉnh là 0 ~ 35. Nhấn nhanh núm trên 
giao diện VOLUME để vào giao diện MUTE, như trong 
Hình 2-2.

NGUỒN CHÍNH 
Trên giao diện chính, nhấn và giữ núm trong 2-5 

giây để vào giao diện MAIN SOURCE, như trong Hình 
3. Xoay núm để chọn nguồn âm thanh chính: high 
level (Hi.L), Bluetooth (BT), low level (AUX). Khi 
Bluetooth và tín hiệu high level hoặc low level được 
kết nối cùng một lúc, theo mặc định, Bluetooth sẽ 
được đặt trực tiếp làm nguồn âm thanh chính. Sau khi 
không hoạt động trong khoảng 5 giây, nó sẽ tự động 
thoát khỏi giao diện này và trở lại giao diện chính của 
bộ điều khiển dây (giao diện VOLUME).

NGUỒN MIX 
Trên giao diện MAIN SOURCE, nhấn nhanh núm 
xoay để vào giao diện MIX SOURCE, như trong 
Hình 4-1.

SUBW
Trên giao diện MIX SOURCE, nhấn nhanh nút để vào 
giao diện điều chỉnh âm lượng âm trầm (SUB W), như 
trong Hình 5. Có thể điều chỉnh SUBW của thiết bị 
bằng cách xoay núm của bộ điều khiển dây. Xoay 
theo chiều kim đồng hồ để tăng SUBW và ngược 
chiều kim đồng hồ để giảm SUBW. Phạm vi điều 
chỉnh là 0 ~ 15. Sau khi không hoạt động trong 
khoảng 5 giây, nó sẽ tự động thoát khỏi giao diện này 
và trở lại giao diện chính của bộ điều khiển dây (giao 
diện VOLUME).

Hình 6-2

Figure 1

Hình 2-1 Hình 2-2

Hình 3

Figure 4-1

Hình 5

Figure 4-2

Xoay núm để chọn nguồn âm thanh phụ trợ: 
high level (Hi.L), Bluetooth (BT), low level (AUX), 
tắt. Sau khi không hoạt động trong khoảng 5 
giây, nó sẽ tự động thoát khỏi giao diện này và 
trở lại giao diện chính của bộ điều khiển dây 
(giao diện VOLUME).

Hình 6-1

Nhấn  nút trên giao diện SUBW để vào giao diện 
PRESET, như trong Hình 6-1. Trong số đó, số được 
viết sau PRESET đại diện cho dữ liệu hiệu ứng âm 
thanh  thiết bị hiện tại

PRESET

Chọn dữ liệu hiệu ứng âm thanh cần thiết bằng 
cách xoay núm xoay. Khi di chuyển con trỏ đến số 
tương ứng, nhấn nhanh vào núm xoay để gọi trực 
tiếp, như trong Hình 6-2. Sau khi hoàn thành cuộc 
gọi, nó sẽ tự động thoát khỏi giao diện này và trở 
về giao diện chính của bộ điều khiển dây (giao diện 
VOLUME).



Dải động ≥100dB

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (RCA) ≥100dB

Mức ồn cơ bản High level: 90.96uVrms; RCA: 7.66uVrms

Độ phân giải kênh ≥80dB

Tổng méo hài ≤0.01%

Điện áp đầu vào High level: 32Vpp; RCA: 8Vpp

Điện áp đầu ra 9Vpp

Công suất định mức 8CH×25W (4Ω,14.4V,1kHz,10%THD)

Công suất cực đại 8CH×50W (4Ω,14.4V,1kHz,10%THD)

Độ nhạy đầu vào / đầu ra AUX (RCA)

Tần số đáp ứng 20Hz~20kHz

Tỷ lệ lấy mẫu hệ thống 48kHz/24bit

Trở kháng đầu vào High level: 240Ω; RCA: 20kΩ

Trở kháng đầu ra 51Ω

Điện áp hoạt động 9~16V

Dòng điện tĩnh

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ ≤0.1W

Đầu vào REM High level (H1-/H1+), ACC tùy chọn

Đầu ra REM 12V (0.2A)

Thời gian khởi động 10s

Nhiệt độ môi trường xung quanh -20~60℃

Nhiệt độ bảo quản -40~85℃

Trọng lượng cả bì 1.53kg

Kích thước của bộ khuếch đại 92.5mmx48.1mmx24mm210mm×190mm×45mm

Kích thước của bộ điều khiển dây 92.5mmx48.1mmx24mm

Tín hiệu đầu vào  6 kênh  high level, 2 kênh  âm thanh RCA , HD Bluetooth

Độ lợi tín hiệu đầu ra

8 kênh high level, 8 kênh âm thanh RCA Tín hiệu đầu ra

Phạm vi: tắt tiếng, -60dB ~ + 6dB

Bộ cân bằng tín hiệu đầu ra

Kiểu: PEQ và GEQ
Tần số: 20Hz ~ 20kHz, độ phân giải: 1Hz Giá trị Q 
(độ dốc hoặc độ dốc): 0,404 ~ 28,852 Độ lợi: -12,0dB 
~ + 12,0dB, độ phân giải: 0,1dB

Bộ chia tần số tín hiệu đầu ra

Vị trí phase đầu ra Phase dương hoặc phase âm (+/-)

Delay Đầu ra 0.000~8.000ms, 0~277cm, 0~109inch
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Thông số kỹ thuật

Tham số chức năng

Hiệu ứng âm thanh PRESET

Mỗi kênh đầu ra được trang bị một  bộ lọc cao-thấp độc lập
Loại bộ lọc: Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth
Bộ lọc tần số phân tần: 20Hz ~ 20kHz, độ phân giải 1Hz
Độ dốc lọc (gradient): 6dB /Oct10 ~ 48dB /Oct10

Thiết bị có thể lưu 6 bộ dữ liệu hiệu ứng âm thanh cài sẵn

1: 1.125 (không khuếch đại công suất)

≤2.3mA (trạng thái tắt)
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InformationInformation

Thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa
Để biết thông tin về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, xin vui lòng đăng nhập vào 
www.earth-vietnam.com.




