KARAOKE
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MT3149

Használati útmutató

HU Bevezetés
Köszönjük, hogy megvásárolta karaoke funkcióval rendelkező hordozható audio
készülékünket! Kérjük, az első használat előtt szánjon időt a használati útmutató
áttanulmányozására!

Vezérlőpanel
1. Mikrofon bemenet
2. Aux bemenet
3. microSD kártya foglalat
4. USB aljzat
5. Karaoke be/ki
6. Mikrofon szintszabályozás
7. Visszhang (Echo) effekt
8. Fő hangerőszabályzó
9. Számbillentyű
10. Előző szám
11. Szünet/Lejátszás
12. Következő szám
13. Mód gomb
14. Felvétel gomb
15. Töltésvisszajelző LED
16. Töltő aljzat (DC 9V, 1A)
17. Bekapcsoló gomb (I – világítás ki, II – világítása be)
18. Hangszínszabályozás
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Távirányító

Töltés
A mellékelt töltőt csatlakoztassa a készülékhez, a
töltés elindulásával a LED világítani kezd. A teljes
feltöltéshez kb. 6 órára van szükség, melynek végén a
LED kialszik. Az eszköz a töltés alatt is használható
FIGYELEM! Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort!

FONTOS! Bár a készülék használható töltés közben, mégis az első
három alkalommal teljes feltöltés történjen, mert ezek alatt
kialakítódik az akkumulátor végleges kapacitása.

Be-/kikapcsolás
Kapcsolja a POWER kapcsolót az “I” állásba a bekapcsoláshoz,
“II” állásba a bekapcsoláshoz és a világítás aktiválásához
kapcsolja. A készenléti módból való kilépéshez/ visszatéréshez
a távirányítót is használhatja.

Üzemmód váltás
1. Be-/ ki (készenlét) kapcsoló 6. EQ*: normal/bass/pop/
rock/jazz.
2. Ismétlési mód*
7. Lejátszás/Szünet
3. Üzemmód kapcsoló:
Bluetooth/AUX-in/FM
8. Hangerőcsökkentés
/USB/SD
9. Hangerőnövelés
4. Előző szám/rádiócsatorna 10. Némítás
Következő
szám
5.
11. Számbillentyűk
/rádiócsatorna
12. Stop
*) csak SD/USB módban működik

A MODE gomb használatával válthat az üzemmódok
között:
Bluetooth/SD/USB/FM radio/AUX-in. A
beállított érték megjelenítésre kerül a kijelzőn.

Szintszabályozás
A fő hangerő gombbal beállítható a készülék hangossága. Az
ECHO gombbal a mikrofonra állíthat be visszhangot, a MIC/
VOL gombbal a mikrofon bemeneti szintjét állíthatja, a TREBLE
gombbal pedig a hangmagasság állítható be a teljes
készülékre vonatkozólag.
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Karaoke üzemmód
Csatlakoztassa a mellékelt mikrofont a mikrofon aljzatba, és
állítsa be a mikrofon hangosságát a kívánt szintre! A még jobb
eredmény érdekékében aktiválja a karaoke módot a
kapcsolóval. Amikor ön énekel, a készülék csökkenti a dal
hangerejét, hogy az ön hangja meghatározóbb legyen. A
funkció kikapcsolásához ismételten nyomja meg a gombot.

Bluetooth mód
Kapcsolja a készüléket Bluetooth módba, telefonja
Bluetooth beállításaiban az eszközlistán válassza ki a
“K5” készüléket, és párosítsa a készülékeket. Jelszó
nem szükséges. A sikeres párosítás után megnyithatja
a zenei alkalmazást telefonján. Az eszköz
kezelőszerveivel vezérlehető a zenelejátszás (lejátszás,
szünet, előző/ következő szám, hangerő szabályozás).

SD/USB mód
Ebben az üzemmódban a szabványos vezérlő gombok
használhatók: lejátszó/ szünet, előző/ következő szám,
hangerőszabályzó. Az ismétlési mód és az EQ beállítások
szintén használhatók ebben az üzemmódban. A
számbillentyűk segítségével megadhatja a lejátszani kívánt
zene sorszámát.
Megjegyzés! Az eszköz a lejátszást a legutóbbi fájltól folytatja. Ha
az első számtól szeretné a lejátszást megkezdeni, adja meg a
számbillentyűk segítségével a 0001 számot, vagy nyomja meg a
STOP, majd a PLAY gombot!

4

FM rádió mód
Húzza ki a teleszkópantennát! Nyomja meg hosszan (kb.2mp)
a PLAY gombot az automatikus állomáskeresés elindításához!
A készülék megkeresi, és letárolja az elérhető FM
rádiócsatornákat. A keresés befejezése után elkezdi játszani az
első helyre letárolt adót. A letárolt csatornák között az ELŐZŐ/
KÖVETKEZŐ gombokkal tud váltani. Ha röviden megnyomja a
PLAY gombot, a készüléket lenémíthatja, az ismételt
gombnyomással visszahangosíthatja.

AUX-in mód
Ebben az üzemmódban a készüléken csak a hangerőt tudja szabályozni.

Felvételi mód
Ha megnyomja röviden a REC gombot, a készülék leállítja a
zenelejátszást, és elindítja a hangfelvételt a mikrofon bemenetről.
A REC gomb ismételt megnyomásával a felvétel leáll. A funkció
működéséhez szükséges microSD kártya, vagy egy csatlakoztatott
pendrive. A készülék a felvételt automatikusan lejátssza
folyamatosan. Kilépni a funkcióból a MODE gomb megnyomásával
lehetséges.

Since device is equipped in active microphone input function it can produce little noise when main volume is at
minimum level.
A készülék aktív mikrofon bemenete minimális hangerő beállításnál kis zajt
termelhet. A folyamatos fejlesztésekből adódóan a készülék megjelenése és
funkciói előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Legfrissebb
információkat a www.media-tech.eu oldalon talál
A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, ha hosszabb ideig
használaton kívül van, szükséges az akkumulátor heti egy
alkalommal való feltöltése.

