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1- Volume điều chỉnh âm lượng các ngõ vào  

2- Nút điều chỉnh âm sắc Bass/Treble 

3- Đèn báo nguồn điện 

 

 



 

 

4- Ngõ vào nguồn điện DC 24V 

5- Ngõ điều khiển tất cả các vùng loa từ FV-200RF 

6- Ngõ vào tín hiệu và điều khiển từ FV-200RF 

7- Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào từ FV-200RF 

8- Ngõ vào tín hiệu và điều khiển từ tổng đài điện thoại 

9- Nút điều chỉnh độ nhạy ngõ vào điện thoại -60dB hoặc -20dB 

10- Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào từ điện thoại 

11- Ngõ vào tín hiệu và điều khiển từ bộ hẹn giờ phát thông báo EV-20R/TT-104B 

12- Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào từ bộ hẹn giờ phát thông báo 

13- Ngõ vào tín hiệu và điều khiển thông báo khẩn từ FV-200EV 

14- Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào phát thông báo khẩn từ FV-200EV 

15- Ngõ ra tín hiệu cho nhạc nền 

16- Nút lựa chọn chế độ hoạt động 1 hoặc 2 Ampli(1 cho nhạc nền – 1 cho thông báo) 

17- Ngõ ra tín hiệu cho thông báo ưu tiên 

18- Ngõ vào tín hiệu AUX 1 – AUX 2 

19- Nút điều chỉnh độ nhạy ngõ vào MIC/LINE 4 

20- Ngõ vào tín hiệu 4 

21- Nút điều chỉnh độ nhạy ngõ vào MIC/LINE 3 

22- Ngõ vào tín hiệu 3 

23- Nút điều chỉnh độ nhạy ngõ vào MIC/LINE 2 

24- Ngõ vào tín hiệu 2 

25- Nút điều chỉnh độ nhạy ngõ vào MIC/LINE 1 

26- Ngõ vào tín hiệu 1 

27- Nút mở/tắt nguồn Phantom cho ngõ vào 1(sử dụng Micro condenser) 

28- Nút điều chỉnh mức độ ưu tiên dành cho ngõ vào 1(Khi ngõ 1 hoạt động các ngõ khác sẽ tắt) 

29- Ngõ nối đất 

  


