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A karaoke mikrofon olyan Bluetooth® technológiával működő, hangot adó készülék, amely hordozható lejátszókészülékekhez, például okostelefonhoz, táblagéphez, notebookhoz, MP3-lejátszóhoz
stb. csatlakoztatható, a saját ének is alákeverhető, és fényhatások is bekapcsolhatók hozzá.

Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 102192AB6X6IX · 2019-07

Kedves Vásárlónk!

Az akkumulátorokat a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk.
Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Akkumulátor feltöltése
A készülék akkumulátora számítógépről vagy hálózati
adapterrel (nem tartozék) az elektromos hálózaton
keresztül tölthető fel.

A karaoke mikrofon magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
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A karaoke mikrofonnal igazi rocksztárnak
érezheti magát. Átjátszhatja kedvenc zenéjét okostelefonról vagy táblagépről Bluetooth® technológiával, és élőben énekelhet
hozzá a mikrofonba. A bekapcsolható fényeffektusoknak köszönhetően fellépése
csodás színpadi világításban fog tündökölni.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VOL

PC/Mac
USB töltésjelző
kontroll-lámpa

VESZÉLY gyermekek esetében

M

MS

• A termék nem játékszer. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a
terméktől.

VESZÉLY elektromos áram következtében

Kívánjuk, legyen öröme a termék
használatában!

• A terméket és az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ne üzemeltesse
a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

A Tchibo csapata

• Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket
használó személyre nézve.
• Semmi esetre se nyissa fel vagy távolítsa el a burkolat bármely részét. Ne dugjon semmilyen
tárgyat a burkolat nyílásaiba.

mikrofon

A termék feltöltése előtt az alábbiakat vegye figyelembe:

USB-töltőkábel

MIC VOL

ECHO

VOL

• Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes! Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

M

MS

AUX kábel

• A szellőzést nem szabad a szellőzőnyílásra helyezett tárgyakkal, pl. újságok, terítők, függöny
stb. akadályozni.
• Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát, a termékre vagy annak közelébe. Gyertyát
és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza
a lángok átterjedését.

lejátszás
elindítása/leállítása

ECHO

VOL
lejátszó: FIGYELEM – anyagi károk
hangerő beállítás • Óvja a készüléket nagy hőtől, mint például közvetlen napsugárzástól vagy fűtőtesttől,
portól és nedvességtől.
a következő • Ha a készüléket egy hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben
számra ugrás
pára csapódhat le. Ilyenkor néhány óráig hagyja kikapcsolva a készüléket.
MS hangtorzító
• Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangsza/M lagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből.
be-/kikapcsoló gomb Ezek a készülékbe épített mágnesektől károsodhatnak.
üzemmódválasztás
• A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy
súroló hatású tisztítószert. Csak egy puha, nem bolyhosodó kendőt
használjon.
USB
USB-A csatlakozás
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TF
memóriakártya-foglalat
DC5V USB-csatlakozó
AUX audio csatlakozás
töltésjelző kontrolllámpa

3. ábra

DC5V
AUX

• Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
• Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig.
Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb a lejátszási idő.

Standby üzemmód
A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a termék automatikus kikapcsolás
funkcióval rendelkezik, ha 8 percig nem észlel jelet és nincs Bluetooth® kapcsolat.

DC5V
AUX

TF

USB

fejhallgató
csatlakozás

Ének lejátszásának szabályozása
m A karaoke mikrofont éneklés
közben az ábrázolt módon kell
tartani, lehetőleg közel a szájhoz.
m Ahhoz, hogy a hangjának plusz
csengést kölcsönözzön, tolja az
ECHO tolószabályozót (visszhang)
a + irányba, ill. a visszhang csökkentéséhez a – irányba.
Hangtorzító be-/kikapcsolása
m A hangtorzító be-, ill. kikapcsolásához nyomja meg hosszan az MS gombot sistergő hangot fog hallani. Ezután a hangja eltorzultan hallatszik.
m A 4 különböző torzító effektus közötti váltáshoz nyomja meg röviden az
MS gombot.

Karaoke zene lejátszása
A termék az összes szokásos fájlformátumban lévő zenét és hangátviteli
szabványt le tudja játszani, amelyet az Ön lejátszókészüléke támogat.
Az interneten sok előkészített karaoke dal található. Rendszerint az ének hiányzik
vagy halkra van állítva, és a szöveg megjelenik, így könnyedén énekelheti a szöveget.
Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni a hordozható készüléken. Olvassa el hozzá a készülék használati útmutatóját.

Be- /kikapcsolás

m Keressen az interneten megfelelő karaoke dalokat, és játssza le lejátszókészülékén.

m Bekapcsolás: Tartsa a /M gombot hosszasan lenyomva.
A készülék bekapcsol, és a következő üzenet hallatszik: POWER ON.

m Ha a
gombot néhány másodpercig lenyomva tartja, elnémíthatja
a karaoke dalok énekhangját, majd újra visszakapcsolhatja.

m Kikapcsolás: Tartsa a /M gombot hosszasan lenyomva.
A következő üzenet hallható: POWERING OFF, a készülék kikapcsol.

m A szöveget közben úgy tudja olvasni az okostelefonról, ha a mikrofon markolatán lévő tartót kihajtja, és beleteszi az okostelefont.

Üzemmód kiválasztása
Ha a készülékhez nem csatlakozik más eszköz, akkor automatikusan Bluetooth® üzemmódba
kapcsol, és keresi a megfelelő jelet a csatlakozáshoz.
A BLUETOOTH üzenet hallható, csatlakozás után pedig a CONNECTED (lásd a „Csatlakoztatás
Bluetooth® készülékhez“) fejezetet.

• A termékben lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy
rövidre zárni tilos.

MIC VOL
mikrofon: hangerő
beállítás

MIC VOL

• Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátort havonta
egyszer töltse fel teljesen akkor is, ha a készüléket nem használja.

Alapfunkciók (2. ábra)

• Ne üzemeltesse a készüléket zárt szekrényben vagy olyan polcon, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés. A készülék oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra
kell lennie.

2. ábra

USB

1. Tartó kihajtása ...

Csak akkor tud másik üzemmódba kapcsolni, ha a megfelelő bemenethez készülék csatlakozik.
m Nyomja meg a /M gombot röviden, ha másik üzemmódba kíván váltani (TF kártya, AUX,
pendrive). Egy hangjelzés hallható.
Hangerő szabályozása
R

m Az összhangerőt (lejátszókészülék és mikrofon) a VOL tolószabályozó + ill. – irányba
történő állításával lehet szabályozni.
m A mikrofon hangerejét a MIC VOL tolószabályozó + ill. – irányba történő állításával lehet
szabályozni.

TF

USB

m A lejátszókészülék hangerejének szabályozásához tartsa lenyomva a
gombot (– irány).
Ha a fej-/fülhallgatót a fejhallgató bemenethez
a fej-/fülhallgatóból szól.
A beépített hangszóró automatikusan elnémul.

gombot.

m A szám elejére vagy az előző számra ugráshoz nyomja meg 1x ill. 2x röviden
a
gombot.

A lemerült akkumulátor általában kb. 3–4 óra alatt tölthető
fel. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző kontroll-lámpa kialszik.
A lejátszási idő Bluetooth® kapcsolaton keresztül fényeffektusokkal együtt kb. 7 óra (hangerőtől, környezeti körülményektől stb. függően).

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

okostelefon
tartó

TF

gombot.

m A következő számra való ugráshoz nyomja meg röviden a

2. Csatlakoztassa az USB-töltőkábel egyik végét a DC5V
USB-csatlakozóba, a másik végét pedig a számítógéphez.
A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan világít.

• A készülék a töltés során használható. Így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.

kezelőfelület

a zeneszám
elejére / az előző
számra ugrás

AUX

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

m A lejátszás …
… elindításához, …
… megszakításához, …
… folytatásához, …
… nyomja meg mindig röviden a

• Az akkumulátort fel kell tölteni, ha 30 másodpercenként rövid hangjelzés hallható.

• Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak
közelébe. Az edény felborulhat, és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
Óvja a terméket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Áramütés veszélye áll fenn.

Echo
mikrofon:
visszhang beállítás

DC5V

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Megfelelő karaoke dalokat szöveggel az
interneten talál.

1. ábra

Lejátszás vezérlése

Üzembe helyezés

Biztonsági előírások

Karaoke mikrofon

(+ irány) ill.

csatlakoztatja, akkor a hang csak
2. ... okostelefon behelyezése.
Max. 90 mm szélességű okostelefonokhoz.

Csatlakoztatás Bluetooth® készülékhez

Más készülékek csatlakoztatása

• Adott esetben jelszó használata szükséges. Ekkor adja meg a következő négy
számjegyet: 0000.
• Minden esetben vegye figyelembe a hordozható készülék használati útmutatóját.
Bluetooth® kapcsolat létrehozása
1. A karaoke mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
Üzenet: POWER ON, majd BLUETOOTH.
A készülék készen áll a csatlakoztatásra.

/M.

2. Kapcsolja be hordozható készülékét.
3. Kapcsolja be hordozható készülékén a Bluetooth® funkciót.

Műszaki adatok

AUX-on keresztül
1. Csatlakoztassa a mellékelt Aux kábelt (micro USB - 3,5 mm jack csatlakozó) a micro
USB-csatlakozóval a karaoke mikrofon AUX bemenetéhez, és a jack csatlakozóval
a lejátszókészülék fejhallgató csatlakozójához (lásd 4. ábra.).
A Bluetooth® -kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.
2. Kapcsolja be mindkét készüléket alacsony hangerőn.
3. Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a
rövid megnyomásával.

m A lejátszó eszközön hallható zene hangerejét a VOL tolószabályozó szabályozhatja.

5. Válassza ki a TCM381684 lehetőséget a listából, és csatlakoztassa a készüléket.

Egyszerre mindig csak egy készülék kapcsolódhat Bluetooth® kapcsolattal a karaoke mikrofonhoz. Ha egy másik készüléket szeretne csatlakoztatni, bontsa a már fennálló kapcsolatot
a Bluetooth® funkció kikapcsolásával a hordozható készüléken, vagy a hordozható készülék
kikapcsolásával.

TF

USB

AUX

töltésjelző kontrolllámpa

fejhallgató
csatlakozás

1. Helyezze be a memóriakártyát a TF foglalatba (lásd 4. ábra).
A Bluetooth® -kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz
vezethet. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsol.
m Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből, és indítsa újra.

AC6905B
AC69_SDK_V2012_P4

Akkumulátor

lítium ion akkumulátor /
(UN 38.3 szerint tesztelve)
3,7
1200mAh
Névleges energia: 4,44 Wh

(nem cserélhető)
Töltési idő:

kb. 3–4 óra

Lejátszási idő:

kb. 7 óra
(60%-os hangerővel

Bluetooth®
AUX

TF

USB

m Kapcsolja ki a karaoke mikrofont, mielőtt eltávolítja a memóriakártyát.
A kártya eltávolításához nyomja kissé a foglalatba, majd engedje el, így aktiválhatja
a rugós kiadó mechanizmust.

Verzió:

4.2 (A2DP, AVCTP)

Hatótávolság:

kb. 10 m (szabad területen)

Frekvenciatartomány: 2,402 GHz - 2,483 GHz
DC5V
AUX

USB-n keresztül

DC5V

TF

USB

Teljesítmény:

• Nincs aktiválva a lejátszó eszköz Bluetooth® funkciója?
Ellenőrizze a beállításokat. Szükség esetén aktiválja a Bluetooth®
funkciót. Ellenőrizze, hogy a karaoke mikrofon megjelenik-e a talált
készülékek listájában. Húzza ki a külső készülékeket a karaoke
mikrofon csatlakozóiból, illetve kapcsolja át a karaoke mikrofon
üzemmódját Bluetooth®-ra ( /M gomb megnyomásával).
Helyezze egymás közvetlen közelébe a két készüléket. Távolítsa el
a közelből a rádióvezérelt készülékeket.
• A lejátszó eszközhöz jelszó szükséges? Ellenőrizze a beállításokat.
• Nem csatlakoztatta esetleg a karaoke mikrofont más készülékhez?
Új készülék csatlakoztatása esetén először bontani kell a korábbi
kapcsolatot, csak ezután párosíthat egy újabb eszközt.
• Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

A készülék nem
reagál.
Önállóan kikapcsol • Nincs jel 8 perce? Ellenőrizze a lejátszó eszközt.
a készülék.
• A készülék környezetében elektromágneses sugárzás található?
Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás hatóköréből.

Zavaró zörejek a
fejhallgatóban

• Lemerült az akkumulátor? Töltse fel a készüléket számítógépe USBportján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati
adapteren keresztül.
• Ellenőrizze a jack dugót. Csak 3 szakasza legyen, ne 4.

+10 és +40 °C között

USB

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

/M gomb rövid

AUX csatlakozó

memóriakártya (TF)

pendrive

Megfelelőségi nyilatkozat

Üzemzavar / hibaelhárítás

Nincs Bluetooth®
kapcsolat.

max. 4 dBm

Környezeti hőmérséklet:

TF

1. Dugjon egy pendrive-ot a karaoke mikrofon USB bemenetébe (lásd 4. ábra).
A Bluetooth® -kapcsolat ezáltal automatikusan megszakad.

m Kapcsolja ki a karaoke mikrofont, mielőtt eltávolítja a pendrive-ot.

• Lemerült az akkumulátor, illetve alacsony a töltési szintje? Töltse fel
a készüléket számítógépe USB-portján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati adapteren keresztül.
• Van Bluetooth® funkció a lejátszó eszközön?
Olvassa el a készülék használati útmutatóját.

1A
szimbólum egyenáramot jelent)

Kimeneti teljesítmény: 1x 4 W RMS

/M gomb

3. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a karaoke mikrofonon (lásd „Alapfunkciók”).

A készülék nem
működik.

5V
(A

Erősítő

3. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a karaoke mikrofonon (lásd „Alapfunkciók”).

2. Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a
megnyomásával.

381 684

Hardver verzió:
Szoftver verzió:

Micro-USB:

AUX

Újraindítás

Modell:

Aljzatok

MP3
Phone

TF-en keresztül

2. Szükség szerint kapcsolja át az üzemmódot a karaoke mikrofonon a
rövid megnyomásával.

4. ábra

DC5V

Bluetooth® kapcsolat bontása

DC5V

USB
USB-A csatlakozás

4. Indítsa el és szabályozza a lejátszást a lejátszó eszközön.
m A kapcsolat bontása előtt kapcsolja ki mindkét készüléket.

Ha közben kikapcsolja a karaoke mikrofont, akkor az az ismételt bekapcsolás után
automatikusan csatlakozik a Bluetooth® készülékhez – amennyiben a készülék
a közelben van, és be van kapcsolva, továbbá a Bluetooth® funkció aktiválva van.
A „CONNECTED” hangjelzés hallható, amint érzékeli a Bluetooth® készüléket.

DC5V USB-csatlakozó
AUX audio csatlakozás

/M gomb

4. Indítsa el hordozható készülékén az eszközkeresés funkciót.
Amint a készülékek csatlakoztak egymáshoz, ez hallható a hangszóróból: CONNECTED.

TF
memóriakártya-foglalat

Zavaró hangok

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a . számú termék a forgalomba hozatal
idején a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és a többi
idevonatkozó rendelkezésnek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat
teljes terjedelmében a 381 684. számú cikkszám megadásával a
www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

• Búgás: Lemerült az akkumulátor? Töltse fel a készüléket számítógépe
USB-portján keresztül vagy csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott hálózati adapteren keresztül.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország,
Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország,
Törökország.

• Gerjedés: A termék hangszórója előtt ne legyen semmi olyan tárgy,
amely visszaverheti a hangot a mikrofonra. Szükség esetén
változtasson helyet, vagy távolítsa el a tárgyat.

Kompatibilitás:

Nincs hang

• Doboz jelenség: Távolítsa el a készüléket az elektromágneses sugárzás
hatóköréből és indítsa újra.
• Ellenőrizze a lejátszó eszközt és a Bluetooth® illetve fizikai összeköttetést.
• Nem a megfelelő üzemmódban van a karaoke mikrofon? Ha szükséges,
kapcsolja át a karaoke mikrofon üzemmódját Bluetooth®-ra
( /M gomb).
• Be van kapcsolva a lejátszón a hang? Elég hangosra van állítva?
• Ellenőrizze és szükség szerint állítsa be az összhangerőt (VOL tolószabályozó), a mikrofon hangerejét (MIC VOL tolószabályozó) és a lejátszó
hangerejét ( / gombok).
• Nem csatlakoztatta esetleg a karaoke mikrofont más készülékhez?
Új készülék csatlakoztatása esetén először bontani kell a korábbi
kapcsolatot, csak ezután párosíthat egy újabb eszközt.
• Hibás a pendrive/memóriakártya, vagy rosszul van formázva?
Ellenőrizzen le egy ismert pendrive-ot/memóriakártyát, hogy működik-e.

Nem ismeri fel a
pendrive-ot vagy
a memóriakártyát / • Megfelelő formátumban vannak a dalok (mp3)? Próbálja ki más fájnem szól a zene
lokkal.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból
készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A csomagolóanyagok kidobása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír,
karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.
Ezzel a jellel ellátott készülékek, valamint az elhasználódott akkumulátorok/
elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!
Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint az elhasználódott akkumulátorokat/elemeket
az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein adja le.
Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból
szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egy darabban adja le egy
gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi
hivataltól kaphat felvilágosítást.

• Bluetooth®® Smart okostelefon vagy táblagép
• legalább Android 4.3
• iOS-telefonok (iOS 7.0 és újabb verziók);
iOS-táblagépek (iOS 7.0 és újabb verziók)
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo
GmbH is under license.
Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of
Google Inc.
A Bluetooth® szómárka és logók a Bluetooth. SIG., Inc. tulajdona.
Ezeket a márkajelzéseket a Tchibo GmbH licenc alapján használja.
Az Android, a Google Play és a Google Play logó márkatulajdonosa
a Google Inc.
Cikkszám:
381 684

www.tchibo.hu/utmutatok

