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  . הוראות03
  

  כיצד להשתמש
: לחצו על מתג ההפעלה, האור OFF/ כיבוי  ONהפעלה  .1

 (הכיבוי ע"י לחיצה קצרה בלבד) ידלק / יכבה.הכחול י
בטלפון הנייד  Bluetooth: הפעילו את Bluetoothחיבור  .2

". הקישו ובצעו Bluetooth "7Qשלכם וחפשו את שם 
צימוד, המכשיר ישמיע צליל תקתוק (הערה: במהלך 

 ).0000הצימוד, הקלידו את הסיסמה 
טלפון ל קריוקיאפליקציית  לחווית קריוקי מלאה הורידו .3

כך תוכלו להינות , או אחרת KARAOKEהנייד כגון 
 מחווית קריוקי מלאה אצלכם בנייד.

גובה  ההדECOהתאמת צליל: התאימו את עוצמת או  .4
 .עזרת המחווניםב והבסים צלילה

  התחילו לשיר ותיהנו! .5
  

  או לשמוע בעזרת כבל כיצד להקליט
מ"מ  3.5 חברו את הפלג, המצורף כבל השמע בעזרת .1

  כמודגם בתמונה למטה ן הנייד.טלפול
   

  
  
  
  
  

הקלטה ופעלו לפי הליך הקריוקי / פתחו אפליקציית  .2
 השימוש. החלו בהקלטה.

  יתנתק אוטומטית כאשר כבל השמע יוכנס. Bluetoothנ.ב. 
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  . שאלות נפוצות04
  

  פתרון  סיבה  מצב
לא  LEDנורית 

  נדלקת.
או כבל  מתח נמוך

 הטעינה אינם מחוברים.
הטעינו או בדקו את 

  כבל הטעינה.
המיקרופון אינו מופעל או  המיקרופון לא פועל.

 עוצמת הקול לא מכוונת.
הפעילו או כוונו את 

  עוצמת הקול.
 ECHכוונו את מקש   אינו מכוון. ECHמקש   אין הדהוד.

  למיקום מתאים.
רעשי סביבה מפריעים   שמע רעש.נ

  לאות הטלפון הנייד.
התאימו את המרחק בין

המיקרופון והטלפון 
  הנייד.

ההקלטה בסוגי 
טלפון נייד מסוימים 

  באיכות גרועה.

הטלפון אינו מתאים, 
יכולת העיבוד של שבב 

  הטלפון חלשה.

אתחלו את הטלפון ונסו 
 שוב, או החליפו טלפון.

בעת השמעת 
יע צליל מוזיקה, מופ

  קטוע.

מרוחק Bluetoothחיבור 
או מחסומים בין הטלפון 

  והמכשיר.

התקרבו לטלפון הנייד, 
  התרחקו ממחסומים.

צלילי הליווי חלשים 
  או אינם נשמעים.

עוצמת הצליל בטלפון 
הנייד נמוכה או איכות 
  קובץ המוזיקה גרועה.

הגבירו את עוצמת 
הצליל בטלפון הנייד, 
ת הורידו מוזיקה באיכו

  גבוהה.
לא ניתן לבצע צימוד 

Bluetooth.  
מרוחק Bluetoothחיבור 

או שהוא כבר צמוד 
  לטלפון אחר.

התקרבו לטלפון הנייד 
או נתקו את הטלפון 

  האחר.
עיוות צליל בעת 
  השמעת מוזיקה.

עוצמת הצליל גבוהה 
מדי, הסוללה חלשה מדי.

הנמיכו את עוצמת 
בצליל בטלפון, הטעינו 

  את המכשיר.
ניתן להשתמש  לא

בהקלטת 
Bluetooth במכשיר

iPhone. 

אינה  IOSמערכת 
תומכת ביציאת 

Bluetooth  

נסו טלפון אנדרואיד או 
אפליקציות שירה 

  אחרות.
  

  . כיצד להטעין05
כאשר מתח הסוללה נמוך מדי, המוצר יכבה  .1

 אוטומטית.
לחיבור אל שקע  USBהשתמשו בכבל  .2

ם סטנדרטי של הטלפון הנייד. האור האדו
 יידלק.

שעות. עם השלמת  2טעינה רגילה נמשכת  .3
 הטעינה, האור האדום יכבה אוטומטית.

בתנאי הפעלה רגילים המכשיר פועל במשך  .4
 שעות. 6 -  8
  
  
  
  . מפרט טכני06

  capacitanceמיקרופון: 
  (הספק רמקול) X 2וואט  3חשמל יציאה: 

  קילוהרץ 10הרץ ~  100טווח תדר: 
 1< דציבל  115רמת לחץ צליל מרבית: 

  > THD 1%קילוהרץ 
  מצב הדהוד: הדהוד הצליל

  אמפר / שעה 2600אספקת חשמל: 
  וולט DC 5מתח טעינה: 
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