ION_KARAOKESTAR_CZ

Návod k použití

ÚVOD
•
•
•
•

Prostřednictvím Bluetooth připojení ke Karaoke Star zpívejte karaoke spolu se svou
oblíbenou hudbou na YouTube, kterou přehráváte na smartphonu, tabletu nebo počítači.
Zapojení široké škály audio zdrojů ke vstupu Aux na Karaoke Star pro přehrávání
skladeb karaoke.
Používání vestavěného FX procesoru pro přizpůsobení žánrům oblíbené hudby,
harmoniím vokálu, hlasům nebo jiným univerzálním efektům
Režim světelných efektů nabízí plnou škálu barevných možností a paternů, které vám
umožní ovládat světelnou show.

Obsah balení
•
•
•
•
•
•

Karaoke Star
Napájecí kabel (standard IEC)
Mikrofon s kabelem
3.5 mm (1/8”) na 3.5 mm (1/8”) kabel
Návod k použití
Bezpečnostní a záruční informace

Podpora
Pro nejnovější informace o tomto produktu (požadavky na systém, informace o kompatibilitě
atd.) a registraci produktu navštivte ionaudio.com.

Schéma zapojení
Položky, které nejsou uvedeny pod Úvod > Obsah krabice jsou prodávány samostatně.
Tablet

MP3
přehrávač

Napájení
Mikrofon

Popis
Přední panel
1. Mikrofonní vstupy: K těmto ¼“ (6,35 mm) vstupům zapojte přiložený dynamický
mikrofon.
2. Ovladačem hlasitosti mikrofonu: Tímto ovladačem ovládáte hlasitost pro oba mikrofonní
vstupy.
3. Ovladač Master Volume: Tímto se upravuje hlavní hlasitost mixu reproduktoru, zahrnující
mikrofonní vstupy, auxiliární vstup a zvuk spárovaného zařízení Bluetooth.
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4. Auxiliární vstup: Tento 1/8” (3.5 mm) vstup lze použít pro připojení smartphonu, MP3
přehrávače, DVD přehrávače, zvukové karty počítače nebo jiného audio zdroje na linkové
úrovni.
5. Hlasitost Aux +/-: Stiskem těchto tlačítek ovládáte hlasitost vstupu Aux a signálu
Bluetooth.
Pozn.: Hlasitost vstupu Aux bude nastavena nezávisle na hlasitosti Bluetooth.
6. Bluetooth: Stiskem tohoto tlačítka se spárujete se zařízením Bluetooth. Dalším stiskem
zrušíte spárování připojeného Bluetooth zařízení.
Pozn.: Hlasitost na vašem Bluetooth zařízení by měla být nastavena na vyšší úroveň.
7. Ikona Bluetooth: Ikona Bluetooth bude svítit v okamžiku, kdy je s Karaoke Star
spárováno zařízení.
8. Výstup Aux/Headphone: Propojte tento 1/8” (3.5 mm) výstup se sluchátky, napájeným
reproduktorem nebo s rekordérem.
9. FX Group: Stiskem jednoho z A-D tlačítek zvolte kategorii efektu.
10. Ikona FX Group: Na displeji bude zobrazena zvolená kategorie pro vestavěné efekty.
11. Voice Effect On/Off: Stiskem tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete vestavěné efekty.
Vestavěné efekty jsou používány u obou mikrofonních vstupů.
12. Ikona Voice Effect: Na displeji bude zobrazena ikona prezetu, když jsou aktivní
vestavěné efekty.
13. -/+: Pomocí těchto tlačítek zvolte jeden z vestavěných efektů.
14. Light Mode: Stiskněte toto tlačítko pro procházení mezi různými světelnými efekty:
• Zhasnuto (žádná světla)
• EQ stupnice (reagují na hudbu)
• Vertikální mizení světel (nereaktivní na hudbu)
• Pulzující velké bloky (nereaktivní na hudbu)
• Pulzující malé bloky (nereaktivní na hudbu)
• Padající bloky (nereaktivní na hudbu)
• Vlny (reaktivní na hudbu)
• Pulzující blok (reaktivní na hudbu)
• Lišta světel (reaktivní na hudbu)
• Vločky/čtvercová světla (nereaktivní na hudbu)
• Vertikální světla (nereaktivní na hudbu)
15. USB charge: Sem zapojte nabíjecí kabel svého zařízení, abyste mohl zařízení dobít.
Pozn.: USB nabíjecí port nemůže přehrávat hudbu. Pro přehrávání zdroje hudby použijte
namísto toho Bluetooth nebo vstup Aux.

Horní panel
1. Kolíbka: Sem položte tablet, abyste při zpěvu
karaoke viděli na text skladeb.
2. Úložný prostor: Tuto integrovanou zásuvku použijte
pro smartphony, klíče atd.
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Zadní panel
1. Vstup napájecího kabelu: Sem zapojte přiložený
IEC napájecí kabel pro zapojení k elektrické síti.
2. Kryt pojistky: Pokud je pojistka zařízení poškozená,
sejměte tuto krytku, abyste mohli pojistku vyměnit.
Nahraďte pojistku jinou se stejnou hodnotou. Použití
pojistky nesprávné hodnoty by mohlo poškodit zařízení
a/nebo pojistku.
3. Spínač napájení: Zapínání a vypínání Karaoke Star.
4. Bass Port: Tento port posiluje basy generované wooferem, aby se zdůraznily spodní
frekvence. Ujistěte se, že tento otvor není zakrytý, jelikož by to mělo negativní vliv na
basovou odezvu.

Provoz
Připojení pomocí zařízení Bluetooth
1. Zapněte vaše zařízení Bluetooth.
2. Zapněte Karaoke Star. Pokud jste již dříve byli připojeni k Bluetooth zařízení, Karaoke Star
se automaticky k tomuto zařízení připojí. Pokud se k zařízení připojujete poprvé, stiskněte
tlačítko Bluetooth na Karaoke Star pro vstup do režimu párování.
3. Procházejte obrazovkou nastavení Bluetooth zařízení, najděte „Karaoke Star“ a připojte
se. Když je zařízení spárováno s Karaoke Star, ikona Bluetooth bude trvale svítit a uslyšíte
potvrzovací tón.
Pozn.: Když vaše zařízení vyžaduje párovací kód, zadejte 0000.
4. Pro odpojení párování stiskněte a uvolněte tlačítko Bluetooth na Karaoke Star.
5. Pro připojení jiného zařízení Bluetooth opakujte kroky 3.

Hraní s Karaoke Star
1. Zapněte Karaoke Star.
2. Zapojte mikrofon k jednomu z mikrofonních vstupů.
3. Pro používání vestavěných efektů zvolte kategorii stisknutím jednoho z tlačítek FX Group.
4. Pomocí tlačítek -/+ zvolte prezet efektu, poté stisknutím tlačítka Voice Effect zapněte
efekty.
5. Zpívejte do mikrofonu a současně upravte nastavení hlasitosti pomocí ovladačů
Microphone Volume a Master Volume.
Pozn.: Abyste se vyhnuli zpětné vazbě, dejte mikrofon dále od přední strany reproduktoru
Karaoke Star, jelikož jejich blízkost způsobuje vysoké a rušivé zvukové vlny. Pokud začne
docházet ke zpětné vazbě, jděte dál od reproduktoru a snižte úroveň hlasitosti pomocí
ovladače Microphone Volume.

Odstranění závad
Pokud z mikrofonu neslyšíte žádný zvuk: Ujistěte se, že je spínač mikrofonu On/Off
v pozici zapnuto (On).
Pokud je zvuk zkreslený: Zkuste snížit ovladač hlasitosti vašeho zdroje zvuku, hudebního
nástroje nebo mikrofonu. Rovněž zkuste snížit celkovou hlasitost Karaoke Star pomocí
ovladače Master Volume.
Pokud slyšíte pisklavý šum při použití mikrofonů: Pravděpodobně se jedná o zpětnou
vazbu. Namiřte mikrofon směrem od reproduktoru.
Pokud neslyšíte mikrofon přes hlasitost hudby: Stáhněte dolů hlasitost hudby ze zdroje.
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Efekty

,

Technické specifikace
Tweeter
Woofer
Výstupní výkon
Frekvenční charakteristika
Bluetooth specifikace
Typ mikrofonu
Dobíjecí port
Vstupní napětí:
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost

76 mm
203 mm
50 W (špička)
65 Hz – 20 kHz
Profily: A2DP, AVRCP
Rozsah: až do 20 m
Dynamické mikrofony
USB, +5V, 2.1A
100-240V, 50/60 Hz, 50 W
381 x 279 x 438 cm
8,52 kg

Technické údaje jsou předmětem změny bez nutnosti předchozího upozornění.
* Na dosah Bluetooth mají vliv zdi, překážky a pohyby. Pro optimální výkon umístěte produkt v přímém
zorném poli tak, aby nebyl ovlivněn zdmi, nábytkem atd.

Ochranné známky a licence
ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích.
Bluetooth slovo a logo jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a ION Audio je používá v rámci
licence.
Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo registrovanými
ochrannými značkami svých vlastníků.
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DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA
Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
http://www.pmc.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC
Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz
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