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Ver. 001-200407
 Karaoke-mixer Artikelnummer: 38-1313 • Modell: KP-50AMP

Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning fi nns oskyddat på vissa komponenter inuti 
produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.

• Produkten får endast repareras av kvalifi cerad servicepersonal.

• Produkten får inte demonteras eller ändras. 

• Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska, 
ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. blomvas eller läskedryck.

Beskrivning
1. [POWER] Strömbrytare. Intryckt = påslagen, tryck en gång till för att stänga av.

2. [MASTER] Master volymkontroll. Ändrar samtidigt musikens och mikrofonens volym.

3. [ECHO] Ändrar mikrofonens ekoeffekt. Ingen ekoeffekt i läge ”MIN”.

4. [MIC1] [MIC2] Volymkontroll, mikrofon 1 och 2.

5. [1] [2] Anslutning för mikrofon 1 och 2, 6,35 mm (1/4”).

6. [IN] Audio-ingång för t.ex. LD/DVD -spelare, Video eller annan ljudutrustning. 
Obs! Håll reda på vänster (L) och höger(R) -kanal.

7. [OUT] Audio-utgång till förstärkare eller HiFi-system. Obs! Håll reda på vänster- (L) och höger (R) -kanal.

8. [+ –] Högtalaranslutning. Obs! Håll reda polaritet (+)/(-) och vänster (L) och höger (R) -kanal.

9. Nätanslutning 240VAC.

Användning
1. Slå på Kareoke-mixern med strömbrytaren [POWER]. 

2. Anslut mikrofon (er) till uttagen [1] [2]. 

3. Provsjung i mikrofonen (erna) och ställ in volym med rattarna [MIC1] [MIC2].

4. Ställ in ekoeffekt med ratten [ECHO]. 

5. Justera ljudvolymen med [MASTER].

6. Sätt i ett Karaoke-band eller -skiva i Videobandspelare elller LD/DVD-spelare.

7. Ställ in din TV-apparat på kanal ”0” eller ”AUX1/AUX2”.

Lycka till!           Vänd →
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Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se
NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

www.clasohlson.se    www.clasohlson.no

Kopplingar

LD/DVD

VCR

TV

HIFI
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Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä 
suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.

• Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

• Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa. 

• Älä aseta tuotetta paikkoihin, joista se voi tipahtaa veteen. Älä aseta tuotteen läheisyyteen tavaroita, joista voi 
läikkyä nestettä.

Kuvaus
1. [POWER] Virtakytkin. Pohjassa = laite päällä, sulje laite painamalla uudestaan.

2. [MASTER] Master äänenvoimakkuuden säätö. Musiikin ja mikrofonin äänenvoimakkuuden yhtäaikainen säätö.

3. [ECHO] Mikrofonin kaikuefekti. Ei kaikua tilassa ”MIN”.

4. [MIC1] [MIC2] Äänenvoimakkuuden säätö, mikrofoni 1 ja 2.

5. [1] [2] Liitäntä, mikrofoni 1 ja 2, 6,35 mm (1/4”).

6. [IN] Ääniliitäntä LD-/DVD-soittimelle, videonauhurille tai muulle äänilaitteelle. 
Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)).

7. [OUT] Vahvistimen tai HiFi-järjestelmän ääniliitäntä. Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)).

8. [+ -] Kaiutinliitäntä. Huom.! Liitä kanavat oikein (vasen (L) ja oikea (R)) ja ota huomioon napaisuus (+)/(-).

9. Verkkoliitäntä 240 VAC.

Käyttö
1. Laita karaokemikseri päälle virtakytkimellä [POWER]. 

2. Liitä mikrofoni(t) liitäntään [1] ja [2]. 

3. Laula mikrofoniin/mikrofoneihin ja säädä äänenvoimakkuus säätönupeilla [MIC1] ja [MIC2].

4. Säädä kaikuefekti [ECHO]-säätönupilla. 

5. Säädä äänenvoimakkuus [MASTER]-säätönupilla.

6. Aseta karaokekasetti tai -levy videonauhuriin tai LD-/DVD-soittimeen.

7. Aseta television kanavaksi ”0” tai ”AUX1/AUX2”.

Hauskoja lauluhetkiä!              Käännä →



Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa 
mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi,  internet: www.clasohlson.fi
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