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 Nếu bạn là người dùng điện thoại di động iPhone, vui lòng tìm kiếm ỨNG DỤNG điều 
chỉnh PXE-X800 trong APP Store và tải xuống để cài đặt  

 Người dùng điện thoại di động Android có thể quét mã QR ở bên phải để tải xuống và 
cài đặt trực tiếp   

 Bộ điều khiển được bán riêng cũng có thể được sử dụng để điều khiển thiết bị theo cách 
đơn giản. 
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Hướng dẫn vận hành 
 

Các loại biện pháp phòng ngừa 

 

Ngăn 
cấm 

Dấu hiệu này chỉ ra các hành động bị cấm 
(không được làm). 

 

Ngăn 
cấm 

Dấu hiệu này chỉ ra rằng việc tháo gỡ bị 
cấm 

 

Bắt buộc 

Dấu hiệu này chỉ ra các thao tác bắt buộc  
(phải làm). 

 Dấu hiệu này chỉ ra bạn nên chú ý đến nó. 

 

Cảnh báo 
 

Trong trường hợp có vấn đề, vui lòng ngừng sử 
dụng thiết bị ngay lập tức. 

 

Nếu không, nó có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc sản phẩm bị 
hư hỏng.  

Vui lòng gửi lại sản phẩm cho đại lý ủy quyền của Alpine hoặc  
trung tâm bảo hành của Alpine gần đó để sửa chữa. 

Sản phẩm chỉ phù hợp với các loại xe có cực âm 
của 12V nối vào sườn máy . 

 

Nếu không, nó có thể dẫn đến tai nạn như hỏa hoạn, v.v.  

Vui lòng gọi các chuyên gia để lắp đặt sản phẩm .  

Nó cần có chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn để đấu dây và lắp 
đặt sản phẩm. Để đảm bảo an toàn, vui lòng liên hệ với đại lý mà bạn 
đã mua sản phẩm để lắp đặt. 

Vui lòng không tháo rời hoặc lắp lại. 

Nếu không, nó có thể dẫn đến tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện 
giật. 

 

Các vật dụng nhỏ như bu lông hoặc ốc vít nên để 
xa tầm tay trẻ em. 

 

Nếu ăn phải, nó có thể bị thương nặng. Sau khi ăn phải, vui lòng tìm 

kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. 

Vui lòng không sử dụng bất kỳ chức năng nào có 
thể làm bạn mất tập trung khi lái xe. 

 

 

Chỉ nên sử dụng bất kỳ chức năng nào có thể ảnh hưởng đến sự chú 
ý của bạn khi xe đã dừng hẳn. Để sử dụng các chức năng này, trước 

tiên, vui lòng dừng xe ở khu vực an toàn. Nếu không, nó có thể dẫn 
đến tai nạn. 

Khi lái xe, bạn phải duy trì âm lượng ở mức 
sao cho vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn bên 

ngoài . 

 

Sẽ rất nguy hiểm nếu không nghe rõ tín hiệu cảnh báo phương tiện 
khẩn cấp và tín hiệu cảnh báo đường bộ (chẳng hạn như băng qua 

đường sắt) và có thể dẫn đến tai nạn. Hơn nữa, âm lượng quá lớn có 
thể làm hỏng thính giác của bạn. 
 

Thận trọng 

 

Vệ sinh sản phẩm  

Vui lòng lau sản phẩm thường xuyên bằng khăn mềm khô. Đối với 
những vết bẩn khó làm sạch, chỉ có thể làm ướt khăn mềm bằng nước 

. Bất kỳ dung môi nào khác có thể dẫn đến sự hòa tan , làm hỏng bề 
mặt . 

Nhiệt độ  

Trước khi khởi động thiết bị, vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ bên trong 
xe từ -20° C đến +60 ° C. 

Sửa chữa  

Trong trường hợp có vấn đề, vui lòng không tự sửa chữa. Vui lòng gửi 
lại sản phẩm cho đại lý ủy quyền của Alpine hoặc trung tâm bảo hành 

của Alpine gần đó để sửa chữa. 

Đối sánh hệ thống  

Khi sử dụng PXE-X800 để phân phối tín hiệu đến DP-653 / DP-65C 

bằng chế độ phân chia tần số chủ động, vui lòng đảm bảo tần số cắt 
của loa treble trên 1500 Hz để tránh làm hỏng loa treble. 

Địa điểm lắp đặt  

Không thể lắp đặt thiết bị tại các vị trí sau: 
 Nơi có ánh nắng trực tiếp và gần nguồn nhiệt. 

 Nơi có độ ẩm cao và gần nguồn nước. 

 Nơi có nhiều bụi bặm . 

 Nơi có rung động mạnh . 

 

Thông báo bản quyền 
Dấu văn bản và biểu trưng của Bluetooth® là các thương hiệu đã đăng ký do Bluetooth SIG, Inc. Alpine Electronics 
nắm giữ đã được phép sử dụng các dấu hiệu và biểu trưng văn bản này. Các nhãn hiệu và tên khác đều thuộc về chủ 
sở hữu của chúng. 
 

* Các sản phẩm điện tử nên được loại bỏ thông qua một kênh tái chế thích hợp để giảm ô nhiễm chất thải điện tử. 
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Các dụng cụ có thể cần thiết (tùy thuộc vào xe) 

Dụng cụ tháo bảng điều 
khiển 

Ổ cắm Máy khoan điện Tuốc nơ vít sáu góc 

    

Tuốc nơ vít cộng Socket spanner Spanner Kìm cắt  

    

Kìm bấm dây  Kìm tước dây Máy phân tích phổ tần số Máy hiện sóng 

    

 
 

Danh sách phụ kiện 

     Loa và dây nguồn loại 2x12P Dây đầu vào loại 2 × 10P Cáp USB 2.0 

   

Gá lắp Vít  Vít đầu nhọn 

   

Bộ DSP Bộ Bluetooth  
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Sơ đồ các giao diện thiết bị 

 

 

PC External Bluetooth Đầu phát trên xe  CD/DVD  
 

Đầu phát trên xe  CD/DVD  

External power amplifier 
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Mô tả các giao diện thiết bị và chức năng của 
chúng 

1 Giao diện USB 2.0 
Cáp USB2.0 có thể được sử dụng để kết nối máy tính và thực hiện 
điều chỉnh và cài đặt âm sắc một cách chi tiết. 

2 
Giao diện bộ điều khiển có 
dây 

Giao diện mở rộng hệ thống. 

3 
Giao diện đầu vào Bluetooth 
bên ngoài 

Chọn Bluetooth độ nét cao làm tín hiệu đầu vào hoặc kết nối với 
ứng dụng điều chỉnh âm báo PXE-X800 trên điện thoại di động. 

Sau khi kết nối thành công, đèn báo Bluetooth liên tục sáng. 

4 Giao diện đầu vào cáp quang 
Kết nối cáp quang của đầu phát trên xe và chuyển nguồn âm 
thanh của thiết bị sang đầu vào tín hiệu kỹ thuật số,  
sau đó nó có thể phát tín hiệu kỹ thuật số với cáp quang . 

5 
Giao diện đầu vào cáp đồng 
trục 

Kết nối cáp đồng trục của đầu phát trên xe  
và chuyển nguồn âm thanh của thiết bị sang đầu vào tín hiệu kỹ 
thuật số, sau đó thiết bị có thể phát tín hiệu kỹ thuật số với cáp 
đồng trục. 

6 
Giao diện đầu vào âm thanh 
RCA 

Hai bộ đầu vào tín hiệu âm thanh RCA có thể kết nối đầu ra tín 
hiệu âm thanh RCA của đầu phát trên xe. 

7 
Chọn chuyển đổi khởi động 
máy 

Khi công tắc được đưa sang “ACC”, thiết bị sẽ được khởi động bởi 
ACC; nếu được đặt thành “HOST,” thiết bị sẽ được khởi động 
bằng tín hiệu đầu vào mức điện áp cao H1- / H1 +. 

8 Giao diện đèn nguồn Đèn nguồn. 

9 
Giao diện đầu vào mức điện 
áp cao 

Kết nối với đầu ra mức điện áp cao của đầu phát trên xe. 

10 ~ 15 
Giao diện đầu ra âm thanh 
RCA 

Sáu đầu ra tín hiệu âm thanh RCA có thể được kết nối với bộ 
khuếch đại công suất bên ngoài. 

16 
Giao điện đầu ra mức điện áp 
cao  

Đầu ra khuếch đại công suất của thiết bị này kết nối với loa. 

17 Đầu phát trên xe Kết nối với đầu phát  trên xe. 

18 
Bộ khuếch đại công suất bên 
ngoài 

Kết nối bộ khuếch đại công suất bên ngoài. 
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Mô tả các đèn báo trên thiết bị 

 

 

 
 

1 
Đèn báo tình trạng của bộ 
khuếch đại công suất bên 
trong của thiết bị  

Khi đầu ra AMP của bộ khuếch đại công suất bị tắt hoặc tắt thiết bị, 
đèn báo sẽ tắt; 

Khi đầu ra bộ khuếch đại công suất được bật, đèn báo sẽ liên tục 
sáng. 

2 Đèn báo kết nối phần mềm 

Khi phần mềm PC hoặc ứng dụng điều chỉnh âm thanh trên điện 
thoại di động được kết nối, đèn báo sẽ nhấp nháy; 

Khi phần mềm PC hoặc ứng dụng điều chỉnh âm thanh trên điện 
thoại di động không được kết nối, đèn báo sẽ liên tục sáng; 

Khi thiết bị tắt, đèn báo sẽ tắt. 

3 Đèn báo nguồn 
Khi thiết bị được bật, đèn báo liên tục sáng; 

Khi thiết bị tắt, đèn báo sẽ tắt. 
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Mô tả của đèn báo Bluetooth 

 

 

 
 
 

1 Đèn báo POWER 

Khi Bluetooth bên ngoài được kết nối bình thường với PXE-X800, khi 
thiết bị được bật, đèn báo liên tục sáng; 

Khi thiết bị tắt, đèn báo sẽ tắt. 

2 Đèn báo ACCESS 

Khi kết nối thành công Bluetooth bên ngoài để liên lạc, đèn báo sẽ 
liên tục sáng; 

Khi nó không được kết nối thành công, đèn báo sẽ nhấp nháy. 
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Sơ đồ các chân dây 

 

Ngõ vào 

Dây nguồn và ngõ ra loa  

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 8 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 8+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 7 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 7+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 6 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 6+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 5 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 5+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 4 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 4+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 3 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 3+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 2 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 2+ 

White/Black 20AWG .............................. high level input channel 1 - 

White 20AWG ....................................... high level input channel 1+ 

Blue/White 20AWG ................................ REM output external power amplifier 

NC 

Red 20AWG .......................................... ACC 

NC 

White/Black 20AWG .............................. high level output channel 8 - 

White 20AWG ....................................... high level output channel 8+ 

White/Black 20AWG .............................. high level output channel 7 - 

White 20AWG ....................................... high level output channel 7+ 

White/Black 20AWG .............................. high level output channel 6 - 

White 20AWG ....................................... high level output channel 6+ 

White/Black 20AWG .............................. high level output channel 5 - 

White 20AWG ....................................... high level output channel 5+ 

White/Black 16AWG .............................. high level output channel 4 - 

White 16AWG ....................................... high level output channel 4+ 

White/Black 16AWG .............................. high level output channel 3 - 

White 16AWG ....................................... high level output channel 3+ 

White/Black 16AWG .............................. high level output channel 2 - 

White 16AWG ....................................... high level output channel 2+ 

White/Black 16AWG .............................. high level output channel 1 - 

White 16AWG ....................................... high level output channel 1+ 

Yellow 16AWG...................................... +12V 

Black 16AWG ....................................... GND 

Yellow 16AWG...................................... +12V 

Black 16AWG ....................................... GND 

Yellow 16AWG...................................... +12V 

Black 16AWG ....................................... GND 

Yellow 16AWG...................................... +12V 

Black 20AWG ....................................... GND 



9 

Gói I: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh       
(mức thấp đến mức thấp) 

 
 

 

 
 

         Trước 

         Sau 
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Gói I: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh       
(mức thấp đến mức thấp) 
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Gói II: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh      
(mức cao đến mức thấp) 

 

 
 

 

         Trước 

         Sau 
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Gói II: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh      
(mức cao đến mức thấp) 

 

 

4-Channel Amp 

Sub Amp 

OEM Head Unit 

Main Harness 

H1+ connecting front left full-frequency + 

H1- connecting front left full-frequency - 

H2+ connecting front right full-frequency + 

H2- connecting front right full-frequency - 

H3+ connecting rear left full-frequency + 

H3- connecting rear left full-frequency - 

H4+ connecting rear right full-frequency + 

H4- connecting rear right full-frequency - 
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Gói III: đầu vào kỹ thuật số / đầu ra 6 kênh 

 

 
 

 

         Trước 

         Sau 
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Gói III: đầu vào kỹ thuật số / đầu ra 6 kênh 

 

 

4-Channel Amp 

Sub Amp 

Aftermarket Head Unit 

Optical Cable (Not Included) 

Optical Cable 
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Gói IV: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh     
(mức cao đến mức cao) 

 

 

 

 

         Trước 

         Sau 
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Gói IV: đầu vào 4 kênh / đầu ra 6 kênh        
(mức cao đến mức cao) 

 
 

 

Sub Amp 

H1+ connecting front left full-frequency + 

H1- connecting front left full-frequency - 

H2+ connecting front right full-frequency + 

H2- connecting front right full-frequency - 

H3+ connecting rear left full-frequency + 

H3- connecting rear left full-frequency - 

H4+ connecting rear right full-frequency + 

H4- connecting rear right full-frequency - 

Main Harness 

OEM Head Unit 

H1+ connecting front left full-frequency + 

H1- connecting front left full-frequency - 

H2+ connecting front right full-frequency + 

H2- connecting front right full-frequency - 

H3+ connecting rear left full-frequency + 

H3- connecting rear left full-frequency - 

H4+ connecting rear right full-frequency + 

H4- connecting rear right full-frequency - 



17 

Gói V: đầu vào 7 kênh / đầu ra 10 kênh      
(mức cao đến mức cao) 

 

 

 

 

         Sau 

         Trước 
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Gói V: đầu vào 7 kênh / đầu ra 10 kênh (mức 
cao đến mức cao) 

 Sub Amp 

H1+ connecting front left high-frequency + 

H1- connecting front left high-frequency - 

H2+ connecting front right high-frequency + 

H2- connecting front right high-frequency - 

H3+ connecting front left medium-frequency + 

H3- connecting front left medium-frequency - 

H4+ connecting front right medium-frequency + 

H4- connecting front right medium-frequency - 

H5+ connecting rear left full-frequency + 

H5- connecting rear left full-frequency - 

H6+ connecting rear right full-frequency + 

H6- connecting rear right full-frequency - 

H7+ connecting ultra-low + 

H7- connecting ultra-low - 

Main Harness 

OEM Head Unit 

H1+ connecting front left low-frequency + 

H1- connecting front left low-frequency - 

H2+ connecting front right low-frequency + 

H2- connecting front right low-frequency - 

H3+ connecting rear left full-frequency + 

H3- connecting rear left full-frequency - 

H4+ connecting rear right full-frequency + 

H4- connecting rear right full-frequency - 

H5+ connecting front left high-frequency + 

H5- connecting front left high-frequency - 

H6+ connecting front right high-frequency + 

H6- connecting front right high-frequency - 

H7+ connecting front left medium-frequency + 

H7- connecting front left medium-frequency - 

H8+ connecting front right medium-frequency + 

H8- connecting front right medium-frequency - 
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Mô tả của APP điện thoại di động - Trang chủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nút tắt tiếng Âm lượng chính được đặt thành tắt tiếng. 

2 
Nút điều chỉnh âm 
lượng tổng 

Kéo con trỏ lên và xuống để điều chỉnh âm lượng. 

3 
Nguồn âm thanh 
chính 

Chọn nguồn âm thanh chính (kỹ thuật số, mức cao, Bluetooth và mức thấp). 

4 Chỉ thị kết nối 
Khi biểu tượng Bluetooth có màu đỏ, Bluetooth của điện thoại di động chưa được 
kết nối; Khi nó có màu xanh lục, thì Bluetooth của điện thoại di động đã được kết 
nối. 

5 Thanh menu 

Người dùng có thể chuyển đổi bộ khuếch đại công suất tích hợp, mã hóa dữ liệu, 
đặt kích thước bước tăng EQ và độ trễ tắt máy, chia sẻ hiệu ứng âm thanh, lưu 
hiệu ứng âm thanh, phát hiệu ứng âm thanh trực tuyến và cục bộ, đồng thời xem 
nhiệt độ và số phiên bản của thiết bị. 

6 
Nguồn âm thanh 
phụ trợ 

Chọn nguồn âm thanh phụ (kỹ thuật số, mức cao, Bluetooth, mức thấp và tắt). 

7 
Hiệu ứng âm thanh 
đặt trước 

Lưu và gọi các cài đặt hiệu ứng âm thanh đặt trước, trượt từ trái sang phải để chọn 
từ các hiệu ứng âm thanh đặt trước khác nhau. 

 8 Lựa chọn giao diện 
Có sẵn năm giao diện với các chức năng khác nhau, Độ trễ, Kênh, Trang chủ, EQ 
và Tần suất kết hợp và giao diện mặc định là giao diện Trang chủ. 
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Mô tả của APP điện thoại di động- Độ trễ(Delay) 

 

 

 

 

 

 

1 Loa 
Chọn loa tương ứng, kéo con trỏ sang trái và phải trong cửa sổ bật lên để điều 
chỉnh độ trễ hoặc nhấp vào “+” và “-” để điều chỉnh độ trễ. 

2 Nhóm độ trễ Mỗi kênh có sẵn 6 nhóm độ trễ để bạn lựa chọn. 

3 Đơn vị độ trễ Đơn vị độ trễ có thể được chọn là mili giây, cm hoặc inch. 
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Mô tả của APP điện thoại di động – Kênh(CH) 

 

 

1 Sử dụng chung 
Có sẵn các chế độ “Sao chép EQ kênh / âm lượng từ trái sang phải” hoặc “Sao 
chép EQ kênh / âm lượng từ phải sang trái”. 

2 Khóa kênh Có thể khóa hay mở Kênh đang hiển thị . 

3 Độ dốc 
Chọn độ dốc của tần số cắt (-6dB / Oct, -12dB / Oct, -18dB / Oct, -24dB / Oct, -
30dB / Oct  
, -36dB / Oct, -42dB / Oct hoặc -48dB / Oct). 

4 Kênh đầu ra 
Trượt sang trái và phải để chọn kênh đầu ra cần đặt. Có tổng cộng 12 kênh để 
bạn lựa chọn. 

5 Bộ phân tần Bật hoặc tắt chế độ high-pass / low-pass. 

6 Chọn kiểu bộ lọc Chọn kiểu bộ lọc:  Linkwitz -Riley, Butterworth hoặc Bessel . 

7 
Tần số dải phân 
cách 

Chọn tần số bộ chia (từ 20 Hz đến 20 kHz). 

8 Loại kênh Chọn loại kênh đầu ra trong menu kéo xuống. 

9 
Âm lượng từng 
kênh 

Kéo con trỏ sang trái và phải để điều chỉnh âm lượng kênh và phạm vi điều chỉnh 
là -60 dB ~ 6 dB; nhấp con trỏ vào nút loa để tắt /mở tiếng . 

10 Pha của từng kênh Chọn pha kênh (pha bình thường hoặc pha ngược lại). 

11 Pha của âm trầm Điều chỉnh pha trầm cho kênh đầu ra, phạm vi điều chỉnh: 0 ° ~ 360 °. 

12 Đặt lại kênh 
Chọn “Clear” để đặt kênh hiện tại là trống (đã xóa); 

Chọn “Confirm” để đặt kênh hiện tại làm cài đặt gốc; 
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Mô tả của APP điện thoại di động - EQ 

 

 

 
 
 

1 
Đặt lại trạng thái cân 
bằng 

Đặt lại cài đặt EQ. 

2 
Khôi phục trạng thái 
cân bằng, cân bằng 
chuyển dịch 

Chuyển dữ liệu EQ đã điều chỉnh sang trạng thái chuyển qua và nhấp lại lần nữa  
để khôi phục về dữ liệu EQ trước khi chuyển. 

3 Kênh đầu ra 
Trượt sang trái và phải để chọn kênh đầu ra để điều chỉnh EQ.  
Có tổng cộng 12 kênh để bạn lựa chọn. 

4 EQ Display  Hiển thị đường cong điều chỉnh EQ. 

5 
Tần số, giá trị Q, độ 
lợi 

Điều chỉnh tần số, giá trị Q và độ lợi cho kênh đầu ra Độ lợi có thể điều chỉnh 
được nhưng tần số và giá trị Q được cố định trong giao diện Graphic EQ. Tất cả 
tần số, giá trị Q và độ lợi đều có thể điều chỉnh được trong giao diện Parametric  
EQ. 

6 Gain 
Kéo con trỏ lên và xuống để điều chỉnh độ lợi . Phạm vi điều chỉnh: -12 dB ~ +12 
dB. 

7 Wave band on/off 
Chuyển dữ liệu EQ đã điều chỉnh của dải sóng hiện tại sang trạng thái chuyển 
qua và nhấp lại vào dữ liệu đó để khôi phục về dữ liệu EQ trước khi chuyển qua. 

 8 
Parametric EQ ,    

Graphic EQ . 

Chuyển đổi giữa chế độ EQ tham số và chế độ EQ đồ họa, điều này sẽ làm mất 
tất cả các cài đặt. 
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Mô tả của APP trên điện thoại di động - Tần 
số kết hợp 

 

 
 
 

1 Kênh đầu ra 
Trượt sang trái và phải để chọn kênh đầu ra cho tổ hợp tần số. Có tổng cộng 12 
kênh để bạn lựa chọn. 

2 
Đầu vào chủ động 
hoặc thụ động 
Active or passive 

Giữ cài đặt mặc định là “thụ động”, passive . Cảnh báo: nếu thay đổi, bạn sẽ mất 
cài đặt bộ trộn âm thanh của kênh này. 

3 Kênh đầu vào 
Kéo bộ điều chỉnh sang trái và phải hoặc nhấp vào “+” và “-” để điều chỉnh âm 
lượng của các nguồn âm thanh khác nhau trong kênh nhằm mục đích trộn âm 
thanh và trộn tần số. 

Thận trọng: khuyến nghị tối đa của một kênh là 100 để tránh bị cắt bớt. 
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Giao diện phần mềm máy tính
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Mô tả phần mềm máy tính 

1 Hiển thị nhiệt độ Hiển thị nhiệt độ trên bề mặt của thiết bị. 

2 Tập tin Tải hoặc lưu tệp cảnh trong máy tính, tải hoặc lưu tệp cảnh của toàn bộ thiết bị. 

3 Tùy chọn 
Cập nhật chương trình cơ sở, ngưỡng tiếng ồn, bộ khuếch đại công suất tích hợp, khôi 
phục cài đặt gốc, độ trễ tắt máy, chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh, hiển thị số 
phiên bản. 

4 Mã hóa 
Nhập mật khẩu được mã hóa gồm 6 chữ số để mã hóa dữ liệu hiệu ứng âm thanh đã 
điều chỉnh. 

5 
Kích thước bước tăng 
EQ 

Kích thước bước có thể lựa chọn. Dải kích thước bước: 0,1 dB ~ 0,5 dB ~ 1,0 dB. 

6 Nút tắt tiếng Âm lượng tổng được đặt thành tắt tiếng. 

7 Âm lượng tổng Kéo bộ điều chỉnh sang trái và phải để điều chỉnh âm lượng tổng. 

8 Trang chủ 
Lựa chọn nguồn âm thanh chính (kỹ thuật số, mức cao, Bluetooth và mức thấp), lựa 
chọn nguồn âm phụ (kỹ thuật số, mức cao, Bluetooth, mức thấp và tắt), điều chỉnh độ 
suy giảm nguồn âm chính, cài đặt trước âm thanh ảnh hưởng cuộc gọi hoặc lưu trữ 

9 EQ Vào giao diện EQ, giao diện chỉnh âm chuyên nghiệp. 

10 Độ trễ (Delay) Vào giao diện Độ trễ để đặt giá trị độ trễ, đơn vị độ trễ và nhóm độ trễ. 

11 Tần số kết hợp Vào giao diện Tần số kết hợp để cài đặt trộn âm thanh và trộn tần số. 

12 Hiển thị kênh đầu ra Hiển thị đường cong của kênh đầu ra. 

13 Đường cong EQ Hiển thị trạng thái đường cong EQ hiện tại, tần số đặt, giá trị Q và độ lợi. 

14 Tần số, giá trị Q, độ lợi 
Điều chỉnh tần số, giá trị Q và độ lợi cho kênh đầu ra . Độ lợi có thể điều chỉnh được 

nhưng tần số và giá trị Q được cố định trong giao diện Graphic EQ. Tất cả tần số,  
giá trị Q và độ lợi đều có thể điều chỉnh được trong giao diện Parametric EQ. 

15 
EQ tham số, EQ đồ 
họa 

Chuyển đổi giữa chế độ EQ tham số và chế độ EQ đồ họa, điều này sẽ làm mất tất cả 
các cài đặt. 

16 Bộ lọc thông thấp 

Bật hoặc tắt bộ lọc thông thấp để cắt tần số cao. 

Chọn loại bộ lọc: ( Linkwitz -Riley, Butterworth và Bessel). 

Chọn tần số bộ chia (từ 20 Hz đến 20 kHz). 

Chọn độ dốc phân chia tần số (-6dB / Oct, -12dB / Oct, -18dB / Oct, -24dB / Oct, -30dB / 
Oct, -36dB / Oct, -42dB / Oct hoặc -48dB / Oct). 

17 Bộ lọc thông cao 

Bật hoặc tắt bộ lọc thông cao để cắt tần số thấp. 

Chọn loại bộ lọc: ( Linkwitz -Riley, Butterworth và Bessel). 

Chọn tần số bộ chia (từ 20 Hz đến 20 kHz). 

Chọn tần số bộ chia (-6dB / Oct-12dB / Oct-18dB / Oct-24dB / Oct-30dB / Oct, -36dB / 

Oct-42dB / Oct hoặc -48dB / Oct). 

18 Pha của kênh Chọn pha kênh (pha bình thường hoặc pha ngược lại). 

19 Pha của âm trầm Điều chỉnh pha trầm cho kênh đầu ra, phạm vi điều chỉnh: 0 ° ~ 360 °. 

20 Độ lợi của kênh  
Kéo bộ điều chỉnh sang trái và phải để điều chỉnh độ lợi kênh đầu ra, nghĩa là để điều 
chỉnh âm lượng đầu ra. Phạm vi điều chỉnh là -60 dB ~ +6 dB. 

21 
Trạng thái chuyển qua 
cân bằng, khôi phục 
trạng thái cân bằng 

Chuyển dữ liệu EQ đã điều chỉnh sang trạng thái chuyển qua và nhấp lại vào dữ liệu đó 
để khôi phục về dữ liệu EQ trước khi chuyển. 

22 
Đặt lại trạng thái cân 
bằng 

Đặt lại cài đặt EQ. 

23 Kênh đầu ra 
Có 12 kênh đầu ra để lựa chọn. Định cấu hình loại kênh đầu ra.  
Nhấp vào loa để tắt kênh. 
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24 Hiển thị kết nối 
Kết nối máy tính và thiết bị chính bằng cáp USB. Mở phần mềm để kết nối, bấm vào nó 
một lần nữa để ngắt kết nối. 



28 

Thông số kỹ thuật 

Dải động ≥100dB 

SNR (RCA) ≥110dB 

Tiếng ồn nền Mức cao: 93,3uVrms; RCA ： 8.8uVrms 

Độ phân giải kênh ≥80dB 

THD ≤0,05% 

Điện áp tín hiệu đầu vào Mức cao: 30Vpp; Mức thấp (RCA): 6,5Vpp 

Điện áp tín hiệu đầu ra  Mức cao CH1 ~ CH4: 40 Vpp , mức cao CH5 ~ CH8: 28 Vpp ; RCA: 8 Vpp 

Công suất định mức CH1 ~ CH4: 50W, CH5 ~ CH8: 25W (4Ω, 14.4V, 1kHz, 10% THD) 

Công suất tối đa CH1 ~ CH4: 100W, CH5 ~ CH8: 50W (4Ω, 14.4V, 1kHz, 10% THD) 

Độ nhạy đầu vào / đầu ra (RCA) 1: 1.23 (không khuếch đại công suất) 

Tần số đáp ứng 20Hz ~ 20kHz 

Tỷ lệ lấy mẫu hệ thống 48kHz / 24bit 

Trở kháng đầu vào Mức cao: 51Ω; RCA ： 20kΩ 

Trở kháng đầu ra 51Ω 

Điện áp hoạt động 9 ~ 16V 

Dòng điện tĩnh ≤3mA (ở trạng thái tắt) 

Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ ≤0.1W 

Đầu vào khởi động REM Mức cao (H1- / H1 +), ACC có thể lựa chọn 

Đầu ra khởi động REM 12V (0,2A) 

Thời gian khởi động 10 giây 

Nhiệt độ môi trường -20 ~ 60 ℃ 

Nhiệt độ bảo quản -40 ~ 85 ℃ 

Khối lượng tịnh 2kg 

Kích thước thiết bị chính (mm) 228,2 × 194,5 × 45,0 
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Các thông số chức năng 

Tín hiệu đầu vào 
8 kênh mức cao, 4 kênh âm thanh RCA, Bluetooth độ phân giải cao, sợi 
quang / đồng trục 

Tín hiệu đầu ra 8 kênh mức cao, 12 kênh âm thanh RCA 

Độ lợi tín hiệu kênh đầu ra Phạm vi: tắt tiếng, - 60dB ~ + 6dB 

Bộ Equalizer tín hiệu đầu ra 

Loại: Paramec EQ tham số, GraEQ đồ họa 

Tần số: 20Hz ~ 20kHz, độ phân giải: 1Hz 

Giá trị Q (độ dốc hoặc độ dốc): 0,404 ~ 28,852 

Độ lợi: -12.0 dB ~ +12.0 dB, độ phân giải: 0.1 dB ~ 0.5 dB ~ 1.0 dB 

Bộ chia tần số tín hiệu đầu ra 

Mỗi kênh đầu ra được trang bị bộ lọc thông cao đa bậc độc lập, 

Loại bộ lọc: Linkwitz -Riley, Bessel hoặc Butterworth 

Bộ lọc phân tần: 20 Hz ~ 20 kHz, độ phân giải 1Hz  
Độ dốc bộ lọc (gradient): -6 dB / Oct ~ -48 dB / Oct 

Pha của đầu ra Pha bình thường hoặc pha ngược (0 ° ~ 360 °) 

Độ trễ của đầu ra  0.000 ~ 20.000ms 、 0 ~ 692cm 、 0 ~ 273 inch 

Âm thanh cài đặt trước Nhiều bộ dữ liệu âm thanh cài đặt trước có thể được lưu trong thiết bị 
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