
 

 
 
 

MCP-30BT Портативна Караоке Система 
 

 
 

Кратко ръководство за употреба 
 
 

В комплекта: 
 

 MCP-30BT портативна караоке система 
 

 Батерия BL-5C 
 

 Дистанционно управление 
 

 Жичен микрофон 
 

 Захранващ mini USB кабел 
 

 3.5 мм аудио кабел 
 



Контролен панел: 
 

 
1. Дисплей 
2. Сила на звука - Увеличаване и намаляване силата на звука на високоговорителя и 
микрофона при всички режими на работа 
3. Вход за SD карта - максимален капацитет на SD картата - до 16 GB 
4. USB вход - максимален капацитет на USB паметта - до 16 GB 
5. Бутон Превъртане назад / Предишна песен / Намаляване силата на звука 
6. Бутон Пусни / Пауза 
7. Бутон Превъртане напред / Следваща песен / Увеличаване силата на звука 
8. Бутон за смяна на различните режими на работа (AUX, USB/SD, Bluetooth, FM Радио) 
9. Еквалайзер - избор измежду 5 различни режима на еквалайзер 
10. AUX вход 
11.  Вход за захранващ кабел (Mini USB стандарт) 
12. Бутон за Вкл./Изкл. 
13. Жак за включване на микрофон 
14. Независимо регулиране силата на звука само на микрофона 
15. Независимо регулиране ехо ефектите на микрофона 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Bluetooth - възпроизвеждане посредством безжична връзка с всяко Bluetooth 

дигитална устройство (смартфон, таблет, МР3/МР4 плеър и др.) 

 Възпроизвежда MP3 файлове, съхранени на вашата SD карта или USB памет 

 *Максимален капацитет 16GB за SD карта или USB памет 

 Презареждаема литиево-йонна батерия 

 Пусни / Пауза / Напред / Назад бутони на устройството и дистанционното 

управление за лесен достъп 

 Пълнофункционално дистанционно управление 

 Бутон за Вкл./Изкл. 

 AUX IN вход за свързване към външни аудио плеъри 

(ipods®/iphones®/ipads®/smartphones® и т.н.) 

 Изход за слушалки 



 

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 
 

 Поставете включената в комплекта BL-5C батерия в отделението и на задната 
страна на устройството. Свържете единият край на захранващия mini USB кабел 
към компютър или съвместим USB AC/DC Aдаптер (не е включен в комплекта), а 
другият край на кабела свържете към устройството, за да започне зареждане. Ще 
светне червен LED индикатор на контролния панел. Не зареждайте устройството за 
повече от 5 часа, защото това ще афектира върху живота на батерията.  
 

 Не използвайте устройството докато батерията се зарежда. 

 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3 ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ SD КАРТА ИЛИ USB ПАМЕТ 
  

Контролният панел се намира на предната страна на устройството. 

1. Поставете USB памет и/или SD карта памет в съответния вход. Файловете трябва 
да са само и единствено в МР3 формат. 

2. Натиснете бутона за Вкл./Изкл. и LED дисплеят ще светне. Натиснете бутона за 
избор на режим на работа “MODE" на самото устройство или на дистанционното 
управление, за да изберете желаният режим - USB/SD, FM Радио, AUX или 
Bluetooth. Файловете трябва да започнат да се възпроизвеждат автоматично, а ако 
възпроизвеждането не започне, натиснете бутона ПУСНИ/ПАУЗА, за да се уверите, 
че устройството е в режим ПУСНИ (PLAY). 

3. Усилете силата на звука до желаното ниво - това става от контролния панел с 
продължително натискане (2-3 секунди) на съответните бутони или от 
дистанционното управление с натискане на бутон Vol- за намаляване и Vol+ за 
увеличаване силата на звука. Качеството на звука зависи от качеството на MP3 
файла, а не от самите високоговорители. 

4. Натиснете кратко бутон превъртане назад (PREV/ VOL -), за да отидете на 
предишна песен или натиснете кратко бутон превъртане напред (NEXT/ VOL +), за 
да отидете на следваща песен. На дистанционното управление това са бутони |<< и 
>>|. 

5. За да паузирате песен, натиснете бутон ПУСНИ/ПАУЗА на Контролния панел или 
бутон >|| на дистанционното управление. 

6. Винаги изключвайте устройството преди да извадите USB паметта или SD картата 
памет, защото в противен случай може да повредите устройството или съответната 
памет. 

7. За външни източници на аудио сигнал като iPods®, iPhones®, iPads®, smartphones, 
MP3, MP4 плеъри или други аудио устройства, използвайте включеният в комплекта 
3.5мм към 3.5мм кабел и го включете към AUX входа на устройството. Изберете 
AUX режим от бутона за избор на работен режим, който се намира на контролния 
панел или от бутон MODE на дистанционното управление. 

 

ПРИ РЕЖИМ АUX, СИЛАТА НА ЗВУКА МОЖЕ ДА СЕ КОНТРОЛИРА КАКТО ОТ 
ВЪНШНИЯ ПЛЕЪР, ТАКА И ОТ САМОТО УСТРЙСТВО. 
 

 
 
 
 
 
 



FM Радио Функция 
 
1. Натиснете бутона за избор на режим на работа "Mode" на самото устройство или на 

дистанционното управление и изберете режим "FM". 

2. Натиснете и задръжте за около 2-3 секунди бутона ПУСНИ/ПАУЗА на самото 
устройство. Ще започне автоматично сканиране и запаметяване на всички радио 
станции с достатъчно силен сигнал.  
Натискайки бутона Превъртане назад (PREV/VOL -) или Превъртане напред 
(NEXT/VOL +), сменяте радио станциите. От дистанционното управление това са 
бутоните |<< и >>|. 

3. Ако желаете да въведете точно дадена честота, моля използвайте цифрите от 0 до 
9 на дистанционното управление и въведете честотата директно. 

Използване на микрофон 
 
1. При използване на микрофон - свържете го в жака на предната страна на 

устройството. 

2. Използвайте ЕХО КОНТРОЛ и Регулиране силата на звука на микрофони за 
допълнителни фини настройки на микрофона. 

3. За Караоке използвайте USB/SD/FM, а за соло от микрофон използвайте режим на 
работа “Line in". 

Дистанционно управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

iPod®, iPhone® & iPad® са регистрирани запазени марки на Apple Computer Inc. 
Този продукт не е произведен и дистрибутиран от Apple Computer Inc. 
Всички останали марки и имена принадлежат на техните съответни притежатели. 
 

Технически спецификации 
 Изходяща мощност: 9W (3Wx3)                            Батерия: 3.7V / 1000 mAh Li-ion 

 Честотна характеристика: 150Hz-18kHz     Размер на високоговорителите: 4"х3 
 

CE Декларация за съответствие 
 
DIVA Pure Acoustics Портативна Караоке Система е в съответствие с всички 
съществени изисквания на LVD Директива 2006/95/ЕС, R&TTE Директива 1995/5/ЕС и 
ЕМС Директива 2004/108/ЕС относно електромагнитна съвместимост. Оценката на 
съответствията е извършена на база следните стандарти: 
 

 
 

Дата: 16.06.2015 г.                                                             Подпис:  


