
MANUAL DE INSTRUCTIUNI



RO
Felicitari pentru achizitionarea acestui set Karaoke SkyTec.
Va rugam sa cititi acest manual cu atentie inainte de a utiliza aceasta unitate.

Atentie
– Cititi manualul inainte de a utiliza produsul.
– Pastrati manualul de instructiuni pentru informatii ulterioare.
– Pastrati ambalajul original pentru un transport mai sigur.
– Inainte de prima utilizare, unitatea trebuie verificata de catre o persoana calificata.
– Unitatea contine piese aflate sub tensiune. Nu deschideti unitatea.
– Atunci cand scoateti aparatul din priza trageti intotdeauna de stecher nu de cablu.
– Nu conectati sau deconectati aparatul cu mainile ude.
– In cazul in care priza sau cablul de alimentare sunt deteriorate ele trebuie reparate de catre o 

persoana calificata.
– Daca aparatul este deteriorat in masura in care piesele interne sunt vizibile, nu conectati 

aparatul la sursa de alimentare.
– Reparatiile trebuiesc facute de catre un personal calificat.
– Conectati aparatul la o priza cu impamantare 230Vac/50Hz si 10-16A.
– Nu plasati aparatul langa surse de caldura.
– Deconectati aparatul in timpul furtunilor sau atunci cand acesta nu este utilizat.
– In cazul in care unitatea nu a fost folosita pentru o perioada mai lunga de timp, in interiorul 

unitatii poate aparea condens. Inainte de utilizare lasati aparatul sa revina la temperatura 
camerei.

– Pentru a evita accidentele in locurile publice, respectati instructiunile si avertismentele din 
acest manual.

– A nu se lasa la indemana copiilor.
– Toate controalele de volum trebuiesc setate pe zero inainte de a porni unitatea.
– Nu folositi spray-uri pentru curatarea controalelor. Rezidurile acestor spray-uri pot cauza 

depozitarea prafului in controale. Daca apare vreo problema, va rugam sa consultati un 
specialist.

– Nu curatati aparatul cu solutii chimice. Acest lucru ar putea deteriora finisajul. Folositi doar 
o carpa uscata pentru curatare.

– Acesta unitate contine difuzor incorporat care poate produce un camp magetic.Pastrati 
unitatea la cel putin 60cm fata de calculator sau TV.

– Aceasta unitate are un acumulator reincarcabil. Va rugam reincarcati acumulatorul o data la 
3 luni daca nu utilizati unitatea o perioada mai lunga de timp. Sau acumulatorul poate fi 
deteriorat. 

– Daca acumulatorul este deteriorat va rugam sa il inlocuiti cu alt acumulator cu aceleasi 
caracteristici.

– Nu plasati unitatea in locuri cu umiditate ridicata si mezerie. Evitati contactul cu apa.
– Plasati unitatea intr-un mediu ventilat.
– Opriti alimentarea daca unitatea nu este utilizata o perioada mai lunga de timp, la fel si 

bateriile microfonului VHF si pastratile pentru utilizari ulterioare.

ATENTIE: Risc de electrocutare! Nu-l deschideti!

Nu-l expuneti la ploaie si umiditate!



Caracteristici
• Alimentarea: 220-240Vac/50Hz sau acumulator 12Vdc/7Ah
• Contine sistem pentru microfon VHF, amplificator, MP3 Player si acumulator reincarcabil
• Control pentru volum si echo
• Intrari de microfon si linie
• Maner telescopic si roti
•  

Panoul din spate

1. Slot pentru card SD
2. Intrare pentru stick USB
3. Afisaj LCD
4. Control MP3 Player
5. Intrari de microfon 1&2
6. Control volumu microfon 1&2
7. Egalizator 5 benzi
8. Linie de intrare si iesire (bucla)
9. Selector linie/MP3
10. Control volum intrare MP3/linie
11. Control volum Mic. Echo
12. Control volum Master
13. Control volum microfon wireless 
14. Buton pornire microfon wireless
15. Siguranta pentru acumulator
16. Indicator LED pentru incarcare
17. Intrare externa 12Vdc pentru 

acumulator. Capacitatea minima a 
acumulatorului 7Ah

18. Antena microfoane wireless 
19. Sursa de alimentare AC include 

siguranta
20. Buton de pornire



Telecomanda cu infra rosu pentru MP3 Player:

1. Play / Pauza
2. Piesa urmatoare / anterioara
3. Selectie canale – si + butoane
4. Volum mai tare / mai incet
5. Tastatura numerica pentru selectia pieselor

Microfon wireless:
Introduceti bateria de 9V in microfon avand grija la polaritate.
Conectati antenele la partea din spate si dati volumul II la minim. Porniti sistemul si LED-ul de 
alimentare se va aprinde. Porniti microfoanele iar LED-urile de pe microfoane lumineaza 
(momentan). Cresteti volumul si puneti butoanele de volum in pozitia dorita. Mdificati Echo, 
joasele si inaltele din butoane pentru a obtine sunetul dorit. 

Incarcarea acumulatorului:
Inainte de a utiliza acest sistem mobil, acumulatorul intern de 12V trebuie sa fie incarcat 12 
ore. Daca butonul de pornire este in pozitia oprit si sistemul este conectat la alimentare, 
acumulatorul se va reincarca si se vor aprinde LED-urile de incarcare!
Notă: Deconectati de la priza in cazul in care acumulatorul este complet incarcat!

Rezolvarea problemelor:
Inainte de a trimite acest produs la furnizor pentru reparatie verificati daca e conectata bine, 
switch-urile si butoanele sunt in pozitia corecta, acumulatorul este complet incarcat si 
siguranta nu s-a ars. 

Acest aparat nu ar trebui să fie pus în gunoiul menajer la sfârşitul duratei sale de viaţă, dar trebuie să fie
eliminate de la un punct central pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice interne. Acest simbol de pe
aparat, manual de instrucţiuni şi ambalare pune atenţia la acest aspect important. Materialele utilizate în acest 
aparat pot fi reciclate. Prin reciclarea aparatelor uzate menajere va contribui la protecţia mediului înconjurător. 
Adresaţi-vă autorităţilor locale pentru alte informatii.

Nu încercaţi să faceti orice reparaţii. Acest lucru ar cauza pierderea garantiei. Nu faceti nici o modificare la unitatea. Acest lucru ar fi, de asemenea, o 
cauza a pierderii garantiei.Garanţia nu este aplicabilă în caz de accidente sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de lipsa de respect a 
advertismentelor conţinute în acest manual. Tronios nu poate fi considerat responsabil pentru vătămările corporale cauzate de o lipsă de respect a 
recomandărilor de siguranţă şi avertismentelor. Acest lucru este, de asemenea, aplicabil pentru toate daunele, indiferent de formă.


