
M97 MONSTER SUPERSTAR
DYNAMIC KARAOKE MICROPHONE



Các nút tính năng và cổng kết nối

1. Đèn báo Micro đang hoạt động

2. Nút Tăng / Giảm âm lượng tiếng
Micro

3. Nút chọn chế độ Micro giả giọng nói
vui nhộn

4. Nút Nguồn / Chọn / Chuyển chế độ
âm thanh

5. Nút Tăng / Giảm âm lượng tiếng
Nhạc

6. Nút tắt âm thanh (Nhấn giữ)

7. Cổng cắm tai nghe jack 3.5mm

8. Đèn báo Micro đang sạc pin

9. Cổng sạc pin / USB Type C kết nối
điện thoại hoặc máy tính bảng để hát
thu âm, live-stream, …

(mặt dưới micro)



Bật mở/tắt nguồn Micro
Kết nối Bluetooth

Nhấn giữ nút Nguồn (4) 2 giây

để bật mở nguồn Micro, đèn (1)

sáng chớp nháy liên tục thông

báo Micro đang dò thiết b ị phát

Bluetooth.

Mở cài đặt Bluetooth trên thiết

b ị phát nhạc, chọn tên “Monster

M97” để kết nố i vớ i Micro. Sau

khi kết nố i Bluetooth thành

công, đèn (1) báo sẽ ngưng chớp

nháy đồng thờ i có giọng nói

thông báo “Bluetooth

Connected”.

Nhấn giữ nút Nguồn (4) 2 giây

để tắt nguồn Micro.

(màn hình kết nối Bluetooth trên iPhone / iPad)



Khi Micro đang hoạt động, nhấn nút
Nguồn (4) 1 lần để tùy chọn chuyển
đổi 1 trong 4 chế độ hiệu ứng âm
thanh:

+ Karaoke mode: tiếng Micro có
Echo hỗ trợ tiếng ngân khi hát
karaoke

+ Professional mode: tiếng Micro
có Echo hỗ trợ thêm Reverb – hỗ trợ
thêm tiếng vang khi hát Karaoke

+ Pop mode: tiếng Micro có tiếng
vang nhiều, dùng diễn thuyết trong
không gian lớn như ngoài trời hoặc
phòng họp lớn

+ Host mode: tiếng Micro có tiếng
vang ít, dùng cho không gian nhỏ
hẹp như lớp học, phòng họp nhỏ

Nhấn nút Nốt nhạc ♫ (3) để tùy chọn chuyển đổi 1 trong 4 chế độ
hiệu ứng âm thanh tiếng Micro: giả giọng nói bé trai, giả giọng nói
bé gái, giả giọng nói Robot và quái vật.

Nhấn giữ nút nốt nhạc (3) ♫ để tắt tiếng Micro giả giọng.

Giả giọng nói vui nhộn

Hát Karaoke và làm sự kiện



1. Nhấn giữ nút Nguồn (1) để khởi
động Micro, dùng dây đi kèm bộ phụ
kiện, cắm 1 đầu jack USB Type C vào
cổng sạc (2) của Micro, đầu còn lại kết
nối với jack 3.5mm của điện thoại
hoặc máy tính bảng đã được mở ứng
dụng Ghi âm, quay Video hoặc Live
Stream.

2. Dùng 1 điện thoại hoặc máy tính
bảng khác kết nối Bluetooth với
Micro để phát nhạc Karaoke, nhạc
Thu âm cho Micro.

3. Cắm tai nghe jack 3.5mm vào
Micro (5), nhấn giữ nút để tắt âm
thanh phát ra Micro.

Lưu ý: Người dùng sẽ nghe được Âm
thanh thu âm và Livestream qua Tai
nghe với vai trò kiểm âm.

Thu âm và hát Live Stream
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1. Khi 2 Micro đang ở trạng thái tắt nguồn, nhấn giữ
đồng thời nút Nguồn trên cả 2 Micro trong 2 giây để
khởi động 2 Micro cùng một lúc.

2. Sau khi đèn báo bật nguồn chớp sáng, chúng ta
nhấn nút nguồn 2 lần trên 1 trong 2 Micro để kết nối
không dây với Micro còn lại.

3. Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc, chọn
tên “Monster M97” để kết nối Bluetooth với 1 Micro.

Lưu ý: Sau khi kết nối thành công, sẽ chỉ có tiếng
nhạc của 1 Micro được truyền sang bên Micro còn lại.

Nhấn tiếp vào nút Nguồn 2 lần trên Micro nếu muốn
ngắt kết nối.

Kết nối không dây 2 Micro với nhau



Kết nối sạc

1. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm
kết hợp với củ sạc điện áp đầu vào 5V – 1A để sạc pin cho
Micro.

2. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm
cắm trực tiếp vào cổng kết nối USB của máy tính / laptop
để sạc pin cho Micro.


