
 

 

  

NÁVOD NA POUŽITIE 
 

KARAOKE MIKROFÓN 

BALENIE OBSAHUJE: 

• Bezdrôtový karaoke mikrofón 

• Kábel USB - micro USB 

• Návod na použite 

TEHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

• Napájanie: vstavaná Li-ion nabíjateľná 

batéria 

• Kapacita batérie: 1800 mAh 

• Výkon: 5 W 

• Maximálna hlasitosť: 115 dB 

• Režim ozveny: dozvuk 

• Rozsah mikrofónu: 100 Hz - 10 kHz 

• Rozmery: 22,1 × 7,6 × 7,6 cm

 

KOMPONENTY 

 

(1) Vypínač 

(2) Prehrať / Pauza 

(3) Predchádzajúca skladba 

(4) Ďalšia skladba 

(5) Hlasitosť mikrofónu +/- 

(6) Hlasitosť reproduktora + 

(7) Hlasitosť reproduktora - 

(8) Ozvena +/- 

(9) Mikrofón 

(10)  Nabíjací port 

(11)  AUX / slúchadlá 

(12)  USB vstup 

(13)  Slot pre TF kartu 

POUŽITIE 

• Stlačte a podržte vypínač (1), kým sa 
nerozsvieti modré LED svetlo. 

• Vyhľadajte Bluetooth zariadenie (WS-858) v 
telefóne a pripojte sa k nemu. 

• Keď sa telefón pripojí k mikrofónu, zaznie 
zvuk. 

O POUŽÍVANIE REPRODUKTORA 

• Prehrávajte skladby z telefónu cez 
reproduktor mikrofónu. 

• Tlačidlami VOL + (6) a VOL- (7) nastavte 
hlasitosť. 

• Ak byste chceli prehrať nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlá 
PREV (3) a NEXT (4). 

• Na pozastavenie alebo prehrávanie stlačte 
tlačidlo Prehrať / Pauza (2). 

O POUŽÍVANIE MIKROFÓNU 

• Hovorte alebo spievajte do mikrofónu a 
zvuk bude zosilňovaný reproduktorom. 

• Na zvýšenie a zníženie hlasitosti mikrofónu 
použite tlačidlo MIC VOL (5). 

• Mikrofón je vybavený 5 rôznymi meničmi 
hlasu, ktoré je možné prepínať pomocou 
tlačidla mikrofónu (9). Ich účinky je možné 
znížiť alebo zosilniť pomocou tlačidla REMIX 
(8). 

O NAHRÁVANIE ZVUKOV 

• Ak chcete nahrávať zvuky, musíte najskôr 
prepojiť telefón s mikrofónom pomocou 
kábla micro USB – AUX. 
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• Bočné konektory micro USB sa prepájajú do 
mikrofónu a zvukový konektor 3,5 mm do 
telefónu. 

• Po pripojení mikrofónu a telefónu otvorte 
softvér na nahrávanie v telefóne a nahrajte 
skladby podľa návodu v aplikácií. 

O SELFIE REŽIM 

• Mikrofón je vybavený režimom selfie, ktorý 
umožňuje snímať fotografie na telefóne 
pomocou stlačenia tlačidla na mikrofóne. 

• Ak chcete vstúpiť do režimu selfie, zapnite 
mikrofón a potom ešte raz stlačte vypínač 
(1). Mikrofón je teraz v režime selfie. 

• Nájdite mikrofón v nastaveniach Bluetooth 
pod názvom „shutter“ a pripojte sa k nemu. 

• Otvorte fotoaparát telefónu a fotografujte 
stlačením tlačidiel PREV alebo NEXT (3,4) na 
mikrofóne. 

NABÍJANIE 
• Po vybití batérie sa mikrofón vypne. 

• Na nabitie mikrofónu zapojte dodaný kábel 
micro USB a pripojte ho k nabíjačke. 

• Červené svetlo LED signalizuje, že sa 
mikrofón nabíja. 

• Úplné nabitie mikrofónu zvyčajne trvá 4 
hodiny. Keď je mikrofón úplne nabitý, 
červené LED svetlo zhasne. 

 
 
 

DÔLEŽITÉ 
• Neponárajte do vody. 

• Nevystavujte otvorenému ohňu. 

• Nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu. 

• Odskrutkovaním skrutiek, ktoré sú časťmi 
mikrofónu sa záruka zruší. 

• Nepokúšajte sa opravovať sami. 

• Neukladajte reproduktor priamo na ucho, 
aby ste si nepoškodili sluch. 

ZÁRUKA 
Záruka platí 24 mesiacov. Môžete si ju uplatniť u 
DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, 
ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej 
zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum 
nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na 
naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku 
je 24 mesiacov od dátumu zberu. 

 

 

 

Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. 
Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v 
súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ 
o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). Jeho 
cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii 
tohto výrobku a podporiť opätovné 
použitie a recykláciu. 

 

mailto:info@smania.si?subject=Navodila
mailto:info@smania.si?subject=Navodila
mailto:info@smania.si?subject=Navodila
mailto:info@smania.si?subject=Navodila
mailto:info@smania.si?subject=Navodila

