KARAOKE ANLÆG
med 2 trådløse mikrofoner

Karaoke anlægget bruger aktive højtaler (forstærker i højtalerne)

VIGTIG
Karaoke anlægget skal afklimatiseres før den tændes. (have næste samme temperatur som lokalet)
Der kan skabes kondens i det elektriske når karaoke anlægget kommer fra kulde og ind i varmen.
Tændes det for tidligt kan dele brænde af p.g.a. kondensen.

DERFOR
Når der er mere end plus 4 grader udenfor skal der gå 5 min. før karaoke anlægget må tændes
Når der er plus 0-4 grader udenfor skal der gå 15 min. før karaoke anlægget må tændes
Når der minus 1-4 grader skal der gå 30 min. før karaoke anlægget må tændes.
Når der er mere end minus 4 grader skal der gå 45 min. før karaoke anlægget må tændes.

Karaoke (uden brug af CDer)
Indhold:
1 Flightcase:
1 LCD farveskærm på bordstander (alle ledninger er fast forbundet til bordstanderen)
2 Aktive højtaler (forstærker i højtaler)
1 Sangmappe alfabetisk efter ”Kunstner”
1 Sangmappe alfabetisk efter ”Sang titel”
1 Sort taske:
1 Vejledning
1 Base m/ 2 trådløse mikrofoner + ekstra batterier
2 Ekstra højtaler ledning (Skal kun bruges hvis der også er lejet en digital jukebox)
Bemærk!
Mikrofonerne tåler ikke kraftige slag og går itu ved tab på gulvet e. lign. Undgå at rører direkte på LCD skærmen.

Opstilling:
Placer skærmen på gulvet, et bord e. lign. og stil mikrofonbasen ved siden af (venstre side).
Sæt mikrofoner i basen
Placer højtalerne på gulvet på hver sin side af skærmen
Tilslut alle kabler (se fig. 1). Alle kabler er fast forbundet til skærmstanderen i den ene ende.
Den anden ende af kablerne skal tilsluttes henholdsvis mikrofonbasen, højtalerne og til sidst
stikkontakt. (på kablerne står hvor de skal indsættes).
Tænd for skærmen (se fig. 4-1), mikrofonbasen (se fig. 1-4) og højtalerne (se fig. 1-7).
Tænd for mikrofonerne når de skal bruges (se fig. 3-1)
Fig. 1
1) Strømstik
2) Data stik 3 stk. i én
3) Højtaler udgangs stik
4) Tænd og sluk mikrofon base
5) Højtaler indgangs stik
6) Strøm stik til højtaler
7) Tænd og sluk højtaler
8) Volumen, bas, diskant på højtaler
9) Stik sættes til kontakt som det sidste

Opstilling hvis der også bestilt en digital jukebox:
Er der også bestilt en digital jukebox kan højtalerne fra karaoke og jukeboxen sammenkobles.
Brug de 2 ekstra ledninger, og isæt dem. (se fig. 5)
Fig. 5 Højtaler jukebox:
Højtaler karaoke:
Sæt stikkene i jukebox højtalerne (se fig. 5-1)
Sæt stikkene i karaoke højtalerne (se fig. 5-2)
Bemærk!
Når alle højtalere er forbundet, spiller jukeboxen med alle
4 højtaler og karaoke spiller stadig kun med 2 højtaler.

Brugervejledning: Se (fig. 2) og (Fig. 3) for detaljeret brug
Vælg sange: Du kan vælge sange på basen (se fig. 2-5) og på mikrofonens tastatur (se fig. 3-5)
Bemærk! Det er ikke nødvendigt at taste de ”0’er” et nr. starter med ex. 001028. Tast kun 1028

Juster lyden: Du justere mastervolumen (både musik og sang samlet) på højtalerne (se fig. 1-8)
og sang volumen på mikrofonens tastatur (se fig. 3-6) og musik volumen på basen (se fig. 2-6)
Samt juster skærmens højtaler. (se fig. 4-2)

Fig. 2

Fig. 3

1) Tænd og sluk
2) Tilføj / fjern baggrunds vokalen
3) Afbryd sang og klar til at indtaste ny
4) Afspil / pause
5) Numre til sang valg 0-9
6) Volumen knap henholdsvis musikken og sangen.
Bemærk! Skrues volumen på mikrofonen helt op, vil sangen blive meget høj i forhold til musikken, også
selv om højtalerne og basen er skruet helt op. Vi anbefaler at mikrofonen kun skrues op til omkring 3-4
7) Justering op og ned under div. menu valg.
8) KUN på basen. OK knap til at acceptere valg + afspil (liges som nr. 4)
9) KUN på basen. Sang effekt
Fig. 4

1) Tænd / sluk
2) Volumen op og ned. Bemærk! at det kun er volumen på skærmens højtaler. Vi anbefaler at der er
skruet helt ned, men kan være en støtte til sangeren.
Efter brug og før afhentningen / tilbagelevering:
Sluk for skærmen, mikrofonbasen og højtalerne.
Afmonter alle kabler (se fig. 1).
Læg mikrofonbasen og mikrofonerne i tasken og læg den + skærmen og ekstra ledninger i flightcase.

Før du ringer til service telefonen så læs svarene på:

Ofte stillede spørgsmål
Jeg kan ikke få højtaler ledningerne ud igen?
Der sidder nogle sikkerheds knapper i stikkene.
Disse skal trykkes ind samtidig med at stikkene tages ud.

Mikrofonerne virker ikke?
Mikrofonerne køre på batterier. Disse kan være brugt op. Der er ekstra batterier i tasken.
Tag låget af bag på Mikrofonerne og skift batterierne ud.

Jeg kan ikke få anlægget til at spille særligt højt?
Du kan både skue op på basen, mikrofonerne og på højtalerne.
Tjek derfor om en af delene er skruet ned.

Højtalerne hyler og brummer?
Mikrofonerne og højtalerne går i svingninger hvis begge er skruet højt op og samtidig er for tæt.
Hold mikrofoner bag ved højtalerne, hold munden tæt til mikrofonen og læg ikke mikrofonen fra uden
at den er slukket.

Der vises ikke noget på skærmen?
Skærmen for sine data fra basen, gennem 3 stik kablet.
Tjek stikkene om de er trykket helt ind i venstre side af skærmen og tjek også de samme stik på basen.

