
 

 

MBP-100K Портативна Караоке Система 

 

Кратко ръководство за употреба 
 

Важни инструкции за безопасност 

1. Всички инструкции за употреба и безопасност трябва да бъдат прочетени преди първа 

експлоатация на този продукт. 

2. Краткото ръководство за употреба трябва да бъде запазено при нужда на по-късен 

етап. 

3. Всички предупреждения от ръководството за употреба трябва да бъдат спазвани. 

4. Не използвайте продукта близо до вода или влага. Не го поставяйте близо до басейни 

или във влажни мазета. 

5. Почиствайте го само със суха кърпа. 

6. Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. 

7. Не поставяйте продукта близо до източници на топлина като радиатори, печки и др. 

8. Това устройство може да бъде захранвано по три начина: 

  - Към ел. мрежа: AC ~230V/ 50-60Hz 

  - Чрез вградена презареждаема батерия: 12V－4.5Ah 

 - Възможност за включване на външен източник на захранване (батерия, 

трансформатор): 12-15V, 50W 

Напомняне: Ако няма да използвате устройството за дълъг период от време, не 

забравяйте да го изключите от ел. мрежа. 

  

9. Не дръжте устройството в помещения с висока температура или висока влажност. 

Използвайте го на сухи и проветливи места. Избягвайте удари и изпускания. 

10. При нужда от сервизиране, не се опитвайте да разглобявате продукта, защото това 

може да доведе до токов удар. Обърнете се към оторизиран сервиз, който е посочен в 

гаранционната карта. 

11. Ако метален предмет или течност попадне в самото устройство, изключете веднага 

захранващият кабел от ел. мрежа и го занесете в оторизираният сервиз за проверка. 

12. Не поставяйте съдове с течности около устройството, като вази, чаши и т.н. 



13. Дръжте продукта на минимум 20 см от стени или предмети, за да осигурите 

достатъчна вентилация. 

14. Не покривайте вентилационните дупки, защото това ще наруши правилната 

вентилация. 

15. Не препоръчваме да се използва различен от включеният в комплекта захранващ 

адаптер. 

 

Функции и характеристики: 

1. Тази система използва нова технология клас AB аудио процесор, за да възпроизведе 

кристално чисто аудио качество и мощен бас. 

2. Вградена презареждаема батерия за използване на открито, AC ~230V 50-60Hz 

захранване за свързване към ел. мрежа и възможност за свързване на външен източник 

на захранване (батерия, трансформатор): 12-15V, 50W 

3. Поддръжка на жични и безжични микрофони с автоматична конверсия (включен в 

комплекта 1 бр. безжичен микрофон). 

4. Възпроизвеждане безжично от външни аудио източници посредством Bluetooth технология, 

възпроизвеждане на MP3 файлове от USB памети, SD карти памет и AUX вход (RCA и 3.5мм). 

5. Стилен дизайн, лесно управление на основните функции на устройството. 

Схема на бутоните: 

Контролен панел (в горната част на устройството): 

 

 

1. Еквалайзер     

2. LED индикатор, показващ режим на възпроизвеждане от USB памет                    

3. Слот за SD карта памет               13. Копче за управление силата на звука на микрофона    

4. Слот за USB памет                  14. Копче за избор дали микрофона да е с приоритет или не 

5. Бутон REPEAT (Повторение)       15. Вход за Микрофон 

6. Бутон за Предишна песен        16. LED индикатор, показващ дали системата работи (Power) 

7. Бутон Пусни/Пауза              17. Копче за управление силата на звука 

8. Бутон за Следваща песен       18. LED индикатор, показващ зареждане на вградената батерия 

9. Бутон за избор на режим на работа: 3.5мм/AUX/Bluetooth/USB/SD 

10. Вход за свързване на китара 

11. Копче за управление на силата на звука на китарата 

12. Копче за управление на "Ехо" ефекта на микрофона 

 



Захранване и изходи: 

Режим "DC input": 
Когато бутон "POWER SOURCE" e в позиция "DC Input", устройството ще се захранва 
само от вградената батерия. 
 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОFF: Вградената батерия няма да се зарежда. 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОN: Вградената батерия ще се зарежда и устройството ще 
работи едновременно (захранващият кабел трябва да е включен, времето за зареждане на 
батерията е около 10 часа). 
 

Режим "F.Charge/OFF": 
Когато бутон "POWER SOURCE" e в позиция "F.Charge/OFF", устройството ще се 

захранва само от ел. мрежа AC～230V, 50-60Hz (захранващият кабел трябва да е 

включен).  
 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОFF: Вградената батерия няма да се зарежда 
(захранващият кабел трябва да е включен). 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОN: Вградената батерия ще се зарежда и устройството ще 
работи едновременно (захранващият кабел трябва да е включен, времето за зареждане на 
батерията е около 10 часа). 
 

Режим AC input: 
Когато бутон "POWER SOURCE" e в позиция "AC Input", устройството ще се захранва 

само от ел. мрежа AC～230V, 50-60Hz (захранващият кабел трябва да е включен).  

 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОFF: Вградената батерия няма да се зарежда и 
устройството няма да работи. 
- Бутон "АC POWER" в позиция ОN: Вградената батерия НЯМА да се зарежда, а  
устройството ще работи. 
 
1. RCA AUX вход 
2. RCA AUX изход 
3. DC 12-15V 50W вход за допълнително захранване (батерия, трансформатор) 
4. 3.5 мм стандарт АUX вход 
5. Вход за включване на захранващият кабел 
 

 
 
 

 



4. DC 12-15V 50W вход за допълнително захранване (батерия, трансформатор): 

Свързване: 

- Свържете позитивният полюс към червената букса 

- Свържете негативният полюс към черната букса 

- Бутон "АС POWER" поставете в позиция ОFF 

- Бутон "POWER SOURCE" поставете в позиция DC INPUT (I). 

 

 Устройството ще може вече да работи при външен източник на захранване и 

едновременно с това вградената батерия ще се зарежда. 

Режими на работа: 

1. Режим Bluetooth: 

Натискайте бутон (9) за избор на режим на работа докато LED индикатора "Bluetooth" 

започне да премигва. Това означава, че сте в режим Bluetooth. След това включете 

Bluetooth на вашият телефон, таблет, лаптоп или друго Bluetooth съвместимо устройство и 

се свържете към устройството, чието име е "Xmart MBP-100K". След успешно свързване 

можете да възпроизвеждате музика на MBP-100K Портативна Караоке Система. 
 

2. Режим USB, SD: 

Натискайте бутон (9) за избор на режим на работа докато стигнете до режим "USB, SD". 

След това поставете USB памет в слот (4) или SD карта памет в слот (3), за да започне 

възпроизвеждане от тях. Уверете се, че записаните файлове са в MP3 формат. Можете да 

свържете безжичният микрофон, който е включен в комплекта. Също така можете да 

включите и електронна китара във вход (10) (не е включена в комплекта). 

 

3. Режим АUX: 

Натискайте бутон (9) за избор на режим на работа докато стигнете до режим "AUX". След 

това можете да свържете в AUX входoвете външен източник на аудио сигнал (3.5 мм аудио 

стандарт или RCA стандарт). Входовете се намират на задната страна на устройството (1 

и 5). 

 

Съвети за батерията: 

1. При първа употреба, моля зареждайте батерията по минимум 10 часа първите три 

цикъла на батерията. 

2. Когато има сериозно разреждане на батерията или никакъв заряд в нея, моля 

зареждайте я поне 24 часа. Зареждайки я за по-малко време, това ще скъси нейният 

живот, няма да може вече да се зарежда до пълният си капацитет и издръжливостта и ще 

бъде по-малка. 

3. Не се опитвайте да разглобявате продукта и да вадите вградената батерия. Не се 

препоръчва батерията да се използва за захранване на други устройства. 

4. Ако се налага батерията да се смени, то новата задължително трябва да бъде със 

същите спецификации. В противен случай, това може да доведе до повреда или 

неправилна работа на устройството. 

5. Ако няма да използвате продукта за дълъг период от време, моля презареждайте 

батерията един път на всеки 3 месеца, за да се запази нейния капацитет и издръжливост. 

 

Безжичен микрофон: 

1. Поставете 2 бр. АА батерии в микрофона като спазвате правилният поларитет. 

2. Натиснете бутона на микрофона от позиция OFF към позиция MUTE или обратното и 

LED индикатора на микрофона BATT ще светне веднъж. 



3. Ако натиснете бутона на микрофона към позиция ON, LED индикатора BATT ще изгасне 

и това е нормално. Това означава, че зарядът в батериите е достатъчен. Ако зарядът в 

батериите не е достатъчен или е на изчерпване, LED индикатора BATT ще свети 

постоянно, това означава, че трябва да смените батериите. 

4. Когато използвате микрофона, избягвайте да го допирате към метални повърхности, 

защото това може да доведе до нарушения в предавания сигнал. 

5. За най-добро представяне, дръжте микрофона на около 5-15 см от устата под 45 

градусов ъгъл. 

6. Максималният обхват на микрофона е 30 метра. Оптималният обхват е до 15 метра. 

7. Ако зарядът в батерията на устройството или в батериите на микрофона е на 

изчерпване, обхвата на безжичният сигнал ще се ограничи и може да възникне шум или 

деформация на звука. 

 

 

 

Възможни проблеми и тяхното разрешаване: 

ПРОБЛЕМ Причина Решение 

LED Индикатора "Power" 

свети, но не се чува звук 

Грешка при входящия аудио 

сигнал 

Изключете устройството. Проверете 

входовете и външния източник на 

аудио сигнал. Проверете дали сте на 

правилният режим на работа 

Копчето за силата на звука е 

в минимална позиция 

Завъртете копчето по часовниковата 

стрелка, за да усилите силата на звука 

Слаб звук Лошо или неправилно 

свързване на външния 

източник на аудио сигнал  

Прекъснете и свържете отново 

външния източник на аудио сигнал и 

след това ако проблема продължава, 

вероятно силата на звука е много 

намалена на самия източник на аудио 

сигнал, а не от самото устройство 

Нискочестотен шум при 

използване на микрофон 

Силата на звука на 

микрофона е прекалено 

висока 

Намалете силата на звука на 

микрофона 

Микрофона е прекалено 

близо до високоговорителят 

Отдалечете микрофона от 

високоговорителят на поне 2 метра 

разстояние 

Зарядът във вградената 

батерия е недостатъчен 

Свържете захранващият кабел към ел. 

мрежа и заредете батерията или 

превключете към друг режим на 

захранване (ел. мрежа) 

 

Некачествен и/или слаб 

звук 

Копчетата за Бас и Требъл са 

на минимална позиция 

Завъртете копчетата за Бас и Требъл 

до подходящо ниво 

 



Teхнически спецификации на устройството: 

Изходяща мощност: 50W 

Честотна характеристика: 20Hz - 22KHz 

Изкривяване: <=0.15% (fo=1KHz, Po=1w) 

S/N Стойност: >= 85dB 

Високоговорител: 8" 4ohm x 1 

Tweeter: 3" x 1 

Захранване 1: Презареждаема батерия DC 12V 4.5Ah 

Захранване 2:  AC ~230V,  50-60Hz, 50W 

Размери на продукта: L25.8 cм x W22.5 cм x H40.0 cм 

 

 

  Копие от декларацията за съответствие на производителя 

може да откриете на: 

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/speaker/mbp-100k.pdf 

 
 

 


