
Instruction 
-- How to connect with the FM Radio Wireless Microphone 

 
Note:  

• This instruction is only for the FM Radio Wireless Microphone 
• If you have a UHF wireless Speaker and Microphone, there is no need to do the pairing. 

 
 
This Wireless Microphone is based on FM radio wireless technology, similar to a FM Radio 
Emitter. 
 
Step 1: Turn on the Speaker by turning the Power Switch  
 
Step 2:  Short Press the M button and set it into FM radio mode, you will see Number on the 
screen when it is set into FM radio mode (for example, 87.5). 

 
When you press M Button, On the screen you will see: “SP” -> “BLUE” - > Number on the scree  
 
Step 3: Turn on the Microphone and set the Microphone into the 
same number(87.5). The microphone and Speaker should be in the 
same channel. (use the “+” or “-“ button to change its channel) 
 
Then the speaker should be able to pick up voice from the Mic and if 
you have a UHF Wireless Speaker and microphone, you can even use 
2 wireless microphone at the same time when the speaker is set to 
FM mode. 
 
If you find there is interference from the local Radio, you can try to use other channel. 
 
1. Set the microphone into a channel which is not used by the local radio 
2. Set the speaker into FM Radio Mode by short pressing the M button (the Power Switch) 

3. Long Pressing the “Play” button , the speaker will start searching the local radio channel 
and the channel you set in step 1. 
 
 
How to Adjust Volume of the Microphone. 
1. Turn on the Microphone and short press the M button on the 
microphone 
2. When you see “U0x” on the screen of the microphone, press “+” 
or “-“ button on the Microphone to adjust volume.  
 
  



Instrução 
-- Como se conectar com o microfone sem fio de rádio FM 

 
Observação: 
• Esta instrução é apenas para o microfone sem fio de rádio FM 
• Se você tiver um alto-falante e microfone sem fio UHF, não há necessidade de fazer o 
emparelhamento. 
 
 
Este microfone sem fio é baseado na tecnologia sem fio de rádio FM, semelhante a um emissor 
de rádio FM. 
 
Etapa 1: ligue o alto-falante girando o interruptor de alimentação 
 
Passo 2: Pressione rapidamente o botão M e coloque-o no modo de rádio FM, você verá o 
Número na tela quando estiver no modo de rádio FM (por exemplo, 87,5). 

    
Ao pressionar o botão M, na tela você verá: “SP” -> “AZUL” -> Número na tela 
 
Etapa 3: ligue o microfone e defina o microfone no mesmo número (87,5). O microfone e o 
alto-falante devem estar no mesmo canal. (use o botão “+” ou “-“ para mudar seu canal) 
 
Em seguida, o alto-falante deve ser capaz de captar a voz do microfone e, se você tiver um 
alto-falante e microfone sem fio UHF, poderá usar 2 microfones sem fio ao mesmo tempo 
quando o alto-falante estiver definido para o modo FM. 
 
Se você perceber que há interferência do rádio local, tente usar outro canal. 
 
1. Coloque o microfone em um canal que não seja usado pelo rádio 
local 
2. Coloque o alto-falante no modo de rádio FM pressionando 
brevemente o botão M (o interruptor de alimentação)  
3. Pressione e segure o botão “Play” , o alto-falante começará a 
procurar o canal de rádio local e o canal que você definiu na etapa 1. 
 
 
Como ajustar o volume do microfone. 
1. Ligue o microfone e pressione rapidamente o botão M no 
microfone 
2. Quando você vir “U0x” na tela do microfone, pressione o botão 
“+” ou “-“ no microfone para ajustar o volume.  


