Nota Importante: Quando se liga o K10M há uma redução no volume
do áudio. Trata-se de uma situação normal e resulta do próprio
desenho interno do K10M. Assim deverá ajustar o volume de áudio do
seu televisor ou sistema de som para zero antes de ligar o K10M.

Ligações e Controlo

Compatibilidade Electromagnética
Este equipamento está de acordo com as normas FCC, parte 15. A sua operação
está sujeita às seguintes condições:
A) Este dispositivo não causa interferência noutros, e
B) Este dispositivo aceita qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que
poderão causar uma má operação.
AVISO: Qualquer modificação feita no interior do equipamento sem expressa
autorização do fabricante ou importador, pode danificar definitivamente o aparelho.
Este equipamento foi testado, e está de acordo com os limites para a Class B Digital
Device, definida nas Normas FCC Part 15. Estes limites foram definidos de forma a
garantir uma razoável protecção contra interferências num ambiente residencial. Este
equipamente gera, usa e pode radiar energia electromagnética, e se não for instalado
e usado de acordo com as instruções aqui definidas pode criar interferência em
comunicações radio. Contudo não é possível garantir que não possam acontecer
interferências numa instalação particular.
Se este aparelho causar interferência no rádio ou na TV, que pode ser confirmado
com o ligar e desligar do K10M, tente as seguintes soluções:
- Reorientar a antena do radio ou da TV
- Afastar o K10M dos receptores de rádio ou de TV
- Ligar o adaptador AC/DC do K10M numa tomada de energia diferente
- Contacte o vendedor do K10M ou um técnico especializado
Nota: Os cabos fornecidos com o K10M estão de acordo com o definido na Class B
FCC Limits

Conteúdo da Caixa
- 1 Misturador K10M
- 1 Microfone com cabo
- 1 Adaptador AC/DC
- 1 Cabo 3 RCA
- 1 Adaptador SCART/RCA
- 1 Manual de Utilização

Características
. 2 Entradas de microfone
. 1 Controlo de Volume de microfone
. Echo Digital ( efeito para voz )
. 3 Saídas RCA ( Video, Audio R/L)
. 3 Entradas RCA ( Video, Audio R/L)
. 1 Led indicador de ON
. 1 Ficha para alimentador DC ( 9V )

Notas:

. Ligue o alimentador AC/DC após ter efectuado todas as outras
ligações
. Desligue da alimentação 220V/AC todos os outros equipamentos que
vão ser ligados ao K10M. Volte a ligar após as ligações Audio e Video
estarem completas
. Ligue correctamente as fichas RCA: Amarelo com Amarelo, Vermelho
com Vermelho e Branco com Branco
. Se a sua televisão apenas tiver ficha SCART, use o adaptador
SCART/RCA que é fornecido com o aparelho.
. Depois de todas as ligações feitas, introduza o alimentador AC/DC
numa tomada de 220V AC 50Hz ou 120V AC/60Hz.

Modo de Operação
1. Coloque os volumes da TV ou sistema de som no mínimo antes de
ligar o aparelho
2. Rode o Botão de Volume do K10M para a direita. Após o “click” o led
indicador acenderá
3. Ligue o DVD e a TV e ajuste os volumes de som
4. Ligue o microfone numas das entradas do K10M e ajuste o volume
5. Volte a ajustar os volume do DVD e TV de forma a obter o melhor
equilíbrio do playback com o som do microfone
6. Ajuste com o botão de ECHO o efeito desejado para a voz. O efeito
de echo é igual para as 2 entradas de microfone.
Atenção: não vire o microfone para as colunas de som ou para a TV.
Isto poderá criar o efeito de “feedback” e danificar as colunas. Caso
aconteça “feedback” mesmo noutras situações, baixe os volumes de
som.
Este símbolo significa que quando este aparelho ficar inutilizado, não deve
ser colocado no caixote do lixo. Há sistemas separados para reciclagem na
UE. Para mais informações deve contactar as autoridades locais ou o
vendedor a quem comprou este aparelho.
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