Karaoke Wireless Bluetooth Microphone
Модел: L-598

Кратко ръководство за употреба

Моля прочетете внимателно това кратко ръководство за употреба и го пазете за бъдещо
ползване.

Съдържание на комплекта:
 Mикрофон
 Micro USB кабел за зареждане
 Аудио кабел
 Кратко ръководство за употреба
Изглед на продукта и функции:
1. Бутон за Вкл./Изкл. на устройството
2. Индикатор за зареждане
3. Вход за зареждане, DC 5V
4. Слот за MicroSD карта памет
5. AUX
6.Управление на силата на звука на
микрофона
7. Управление на степента на ехо ефект на
микрофона
8. Управление на силата на звука на
възпроизвежданата музика
9. Предишна песен, Превърти назад
10. Възпроизвеждане/ Пауза
11. Следваща песен/ Превъртане напред
12. Бутон за смяна на режим
13. Бутон "Микрофон"
14. Повторение
15. Запис
16. Възпроизвеждане на запис

Основни функции и работа с устройството:
(1) On/Off - Включване и изключване на устройството
(2) Индикатор за зареждане. По време на зареждане свети в червен цвят; когато е напълно
зареден, свети в зелено;
(3) DC 5V In: Вход за зареждане;
(4) TF card: Слот за карта памет. Поставете картата с Mp3 файлове. Устройството не може да
възпроизвежда други музикални формати;
(5) AUX: 3.5мм аудио вход
(6) MIC: Може да управлявате силата на звука на микрофона;
(7) ECH: Moже да управлявате степента на ехо ефект на микрофона;
(8) VOL: Mоже да управлявате силата на звука на възпроизвежданата музика;
(9) PREVIOUS: в режим MP3, с кратко натискане се върнете към предишна песен или със
задържане на същия бутон превъртете назад, колкото желаете;
(10) PLAY/PAUSE: в режим MP3, с кратко натискане на този бутон може да стартирате или

паузирате дадена песен;
(11) FORWARD: в режим MP3, с кратко натискане преминете към следваща песен или със
задържане на същия бутон превъртете напред, колкото желаете;
(12) MODE: Избор на режим измежду AUX/ Bluetooth /TF ( microSD card);
(13)

: При натискане на този бутон, в горния ляв ъгъл на екрана ще се появи същата

икона, което означава, че микрофона е в готовност. С кратко натискане на бутон

, той ще

се изключи и иконата му на екрана ще се премести в горния десен ъгъл. С последващо
натискане на същия бутон, ще го активирате отново.
(14)
: В режим Мp3, с първото продължително натискане, активирате режим на
повторение на текущата песен, с повторно продължително натискане, активирате режим за
повторение на папка; при следващо продължително натискане, устройството ще плейва
всички песни качени на microSD картата;
(15) REC: Записване. Поставете MicroSD карта, след което ще може да правите запис;
(16)
: С кратко натискане възпроизвеждате вече записаните файлове;
Bluetooth
При стартиране на продукта, той винаги ще е в режим на Bluetooth свързаност и ще показва
надпис “BLUE” на екрана. В този момент, ако стартирате Bluetooth функцията на вашия
телефон и потърсите микрофона, вие ще го откриете под името "Microphone speaker". Aко
искате да се свържете с него, го изберете, за да се свържат, което ще бъде съпроводено с
потвърждаващ тон. По този начин музиката от вашия телефон ще може да се слуша през
говорителя на микрофона.
Запис
Поставете MicroSD карта в предвидения за тази цел слот, Натиснете бутона “MODE” и
изберете режим TF, натиснете за кратно бутона “REC”, след което ще се появи надпис “REC”
в долния десен ъгъл на дисплея, който ще потвърди това, че записвате; В този момент
продукта записва звука от микрофона.
По време на запис, натиснете за кратко бутона “
” като отброеното време на дисплея ще
спре, което означава, че записа е в пауза, ако натиснете отново същия бутон, записа ще
продължи.
(3) При запис, натиснете за кратко бутона “REC”, за да спрете записа и направите преглед на
записаното.
(4) В режим TF, натиснете за кратко бутона “
помощта на “

” или “

” за да чуете направения запис, като с

” може да избирате предходен или следващ запис.

(5) При възпроизвеждане на запис, натиснете и задръжте бутона “
надпис “DEL”, означаващ, че текущия запис е изтрит.

”,

екрана ще покаже

Технически спецификации
Мощност: 9W
Bluetooth Свързване: около 10 метра
Честотен обхват: 100HZ-18KHZ
Реверберация: Ехо
Презареждаема литиево-йонна батерия
Капацитет на батерията: 2000 mAh
Волтаж при зареждане: DC 5V
Температура: -10 C - 45 C
Зареждане:
1. Устройството се изключва при изхабена батерия.
2. Използвайте micro USB кабела в комплекта за зареждане на устройството.
3. При зареждане, червеният индикатор свети.
4. Зареждането отнема около 4-5 часа, след това червения индикатор изгасва.
5. Работно време на батерията - около 4-5 часа при работа с MicroSD карта или Bluetooth 2-3
часа, ако използвате караоке режима.
Копие от декларацията за съответствие може да откриете на следния линк:
http://topdigital.bg/declaration_of_conformity/Radio/l-598.pdf

