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Návod k obsluze
produktu Karaoke mix – startovací sada (velká sada)
Vážený zákazníku, děkujeme za vloženou důvěru v náš výrobek, věříme, že Vás náš produkt Karaoke mix – startovací (velká)
sada nezklame. Balení obsahuje:






1ks Karaoke mix
1ks Plastový mikrofon (+ kvalitní kovový mikrofon u velké sady)
1ks Napájecí adapter
2ks propojovací kabely cinch – cinch
Redukce Scart + Redukce pro připojení k počítači (jen u velké sady)

Postup zapojení:
o Vypněte TV a DVD (stačí režim stand by)
o Rozpojte scart konektor mezi TV a DVD (Videorekordérem)
o Propojte DVD a Karaoke mix (sada konektorů „From Player“) - audio konektory červená a bílá a video konektor žlutá –
pomocí kabelu cinch3-cinch3
o Propojte TV a Karaoke mix (sada konektorů „“To TV Or Amp) – audio konektory červená a bílá a video konektor žlutá
– pomocí kabelu cinch3-cinch3
o Připojte mikrofon (u velké sady případně oba)
o Připojte napájecí adapter do sítě 230V a následně do karaoke mixu, Zapněte DVD
o Překontrolujte regulátor hlasitosti – nastavte minimální úroveň.
o Zapněte TV, zvolte na TV správný A-V vstup!
o Regulátorem hlasitosti zapněte přístroj a nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu, regulátorem ECHO nastavte poměr echa
ve výstupním smíchaném signálu.
o Pro připojení karaoke mixu mezi PC (notebook) a reproduktory k PC použijte přiloženého setu konektorů a redukcí (platí
pouze pro velkou sadu) dle následujícího schématu:

Karaoke MIX – startovací nebo velká sada, po doplnění karaoke DVD Červeňák Letáková sada, případně
Maxiset – Karaoke DVD najdete na www.karaoke-zabava.cz
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Náš tip: Dbejte na správné zapojení konektorů na TV a DVD přehrávači. Některé konektory na (většinou DVD) přístrojích
vepředu jsou vstupní pro externí přístroje, např. videokameru – na DVD hledejte konektory výstupní označené OUT, na TV
vstupní označené IN. Pokud Vám zapojení nefunguje, vše rozpojte a zkuste propojit TV a DVD jedním kabelem cinch3-cinch3 –
poté co se vám podaří zvuk i video z DVD zobrazit na TV zapojte znovu karaoke mix dle tohoto návodu. Pozor ! Pokud používáte
propojení přes HDMI nebo domácí kino, vše rozpojte a zapojte dle našeho návodu !
Důležitá upozornění:
o Zapojení a zprovoznění karaoke mixu se smí provádět pouze dle výše popsaného způsobu uvedeného v tomto návodu
k použití..
o Při nastavení úrovně hlasitosti pro připojený mikrofon dbejte, aby hlasitost hlasu zpěváka výrazně nepřevyšovala úrovně
hudebního základu.
o Při manipulaci s mikrofonem se vyhněte přímého směru mikrofon – reproduktor TV, mohlo by dojít k efektu tzv. zpětné
vazby (pískání) a nevratnému poškození TV či mikrofonu.
o Mikrofon je citlivé zařízení, požívejte jej výhradně ke zpěvu.
o Karaoke mix má nízkou spotřebu el. energie, přesto při odchodu z místnosti vypojte síťový adaptér karaoke mixu ze sítě
230V.
o Karaoke mix používejte pouze ke smíchání audio signálu přicházejícího z DVD a přiloženého mikrofonu.
Záruční podmínky
o Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.
o Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo
materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo
vyměněn za nový.
o Reklamovaný výrobek musí být kompletní v původním obalu. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na
poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku,
opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným
způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v
České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 75°C.
o Výrobce se zavazuje provést vyřízení reklamace (záruční opravy) do 20-ti pracovních dnů ode dne převzetí písemného
uplatnění reklamace a reklamovaného zboží (běžná doba vyřízení reklamace je stanovena v souladu se zákonem do 30-ti
dnů za stejných podmínek).
Reklamace musí obsahovat:
 název reklamovaného zboží
 konkrétní popis závady
 kompletní výrobek
 kopii dokladu o koupi (faktura, prodejka)
 adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)
Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůžeme se touto reklamací zabývat. Pokud zasíláte zboží poštou, prosím
zašlete v doporučeném dopise (popř. balíkem) na adresu Ing. Vladimír Růžička, 783 57 Tršice 54, tel. 603872069. Podací lístek z
pošty od této zásilky si prosím uschovejte jako doklad o zaslání zboží k reklamaci.
Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající
požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.
Náš tip na karaoke DVD z naší produkce:

Karaoke MIX – startovací nebo velká sada, po doplnění karaoke DVD Červeňák Letáková sada, případně
Maxiset – Karaoke DVD najdete na www.karaoke-zabava.cz

