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Hướng dẫn sử dụng đầu phát SD BOSCH PLE-SDT 
Plena Easy Line SD Tuner BGM source 

 

Bosch PLE-SDT chính hãng Bosch có bên nguồn kỹ thuật số dành cho nội dung MP3 lưu trữ trên thẻ SD 

và USB và một bên là bộ chỉnh FM. 

Thiết bị thường được sử dụng trong khách sạn, cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, quán bar, căng tin, phòng 

thể dục, phòng trưng bày và những địa điểm khác mà BGM giúp tạo nên bầu không phí phù hợp. PLE-

SDT Bosch chính hãng kết nối với mọi bộ khuếch đại truyền thanh công cộng. Thiết kế tuân theo thiết kế 

của Plena Easy Line và là một phần trong Advantage Line của Bosch. 

 

 1 - Công tắc nguồn chính (Bật / Tắt). 

 2 - ổ cắm USB 2.0 , thiết kế 4 chân. 

 3 – Màn hình LCD (có đèn nền) cho thiết bị USB hoặc hoạt động của thẻ SD. 

 4 - Để tắt âm đầu ra của nguồn USB hoặc SD. 

 6 - Theo dõi lựa chọn và nhanh chóng chuyển tiếp / đảo ngược. 

 7 - Lựa chọn nguồn tín hiệu. 

 8 - Để dừng phát lại theo dõi. 

 9 - CHƯƠNG TRÌNH Để chuyển sang chế độ lập trình để biên dịch trình tự theo dõi MP3 riêng lẻ. 

 10 -  Để chuyển giữa phát lại theo dõi và tạm dừng. 

 11 - Để chọn các chức năng phát lại và lặp lại ngẫu nhiên. 

 12 - Bật / tắt USB / SD Đèn LED nguồn USB / SD. 

 13 - USB Để chọn thiết bị USB hoạt động. 

 14 - SD Để chọn hoạt động thẻ SD. 

 15 - ổ cắm thẻ SD SD / MMC. 

 16 – Màn hình LCD (có đèn nền) để vận hành bộ chỉnh FM. 

 17 -  Lựa chọn tần số vô tuyến (đặt trước). 

 18 - camera hồng ngoại (điều khiển từ xa). 

 19 - Mỗi lần bạn nhấn nút, tần số điều chỉnh sẽ giảm xuống với 50 kHz. 

https://tca.vn/dau-phat-nhac-nen-dung-the-sd-bosch-ple-sdt/
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 20 -  Lựa chọn đặt trước tần số vô tuyến (> 10). 

 21 - TUNER Bật / Tắt Đèn LED chỉ báo FM. 

 22 -  Mỗi lần bạn nhấn nút, tần số điều chỉnh sẽ tăng lên 50 kHz. 

 23 - CHƯƠNG TRÌNH Để lưu các cài đặt trước tần số radio. 

 

 24 - Ổ cắm đầu vào ăng ten 24 ANTENNA FM (75 Ohm). 

 25 - ổ cắm USB 2.0 4 chân. Tham khảo phần 6 Kết nối. 

 26 - TUNER Điều khiển mức đầu ra âm thanh. 

 27 - COMBINED - Kết hợp điều khiển mức đầu ra âm thanh của bộ điều chỉnh USB / SD và FM. 

 28 - Điều khiển mức đầu ra âm thanh USB / SD USB / SD. 

 29 - Ổ cắm đầu ra TUNER R / L Tuner (kênh phải và trái). 

 30 - Ổ cắm kết nối đầu ra của bộ điều chỉnh USB / SD và FM kết hợp (kênh phải và trái). 

 31 - Ổ cắm đầu ra USB / SD R / L USB / SD (kênh phải và trái). 

 33 - Ngõ vào nguồn điện + giá đỡ cầu chì. (Cầu chì: 230V = 0,63AT / 250V. Cầu chì: 115V = 

1,25AT / 250V). 

 34 - Bộ chọn nguồn chính (230V hoặc 115V). 

 
Hình ảnh sản phẩm 
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Âm thanh Bosch | Âm thanh công cộng PA | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | Âm thanh 

thông báo | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch 

https://tca.vn/bosch/
https://tca.vn/am-thanh-cong-cong-pa/
https://tca.vn/am-thanh-hoi-thao/
https://tca.vn/he-thong-hoi-thao-bosch/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/he-thong-am-thanh-thong-bao-bosch/

