O Mini Mixer KP-900 é um dispositivo que permite a ligação de
microfones a leitores de DVD ou de outro tipo que não disponham
desta função.
O Mini Mixer KP-900 dispõe de 2 entradas de microfone, com
regulação de volumes separados e controlo de tonalidade e efeito de
echo. O Echo permite que a voz não saia "seca" do microfone.

Leitor de DVD
TFT/PLASMA
Leitor de CD

Adptador AC/DC
TV/monitor

Leitor de VHS
Projector de video

O Mini Mixer é compatível com microfones com impedância de 600
Ohm.

Amplificador

LIGAÇÕES:
Para interligar o KP-900 entre um leitor de DVD ( ou outro tipo de leitor)
e a Televisão ( ou outro dispositivo de imagem), deverá proceder da
seguinte forma:
- Desligar o cabo Audio/Vídeo que sai do leitor para a TV
- Ligar um dos cabos 3RCA fornecidos com o KP-900 ao Leitor de
DVD, respeitando a cor das fichas. As fichas Vermelha e Branca
deverão ser ligadas às saída FL e FR do leitor de DVD. A outra
extremidade do cabo deverá ser ligada ao conjunto de fichas
identificado como FROM PLAYER. Se o leitor de DVD apenas dispuser
de ficha SCART deverá ser adquirido um adaptador E60533 e colocar o
botão do adaptador em OUT.
O outro cabo 3RCA deverá ser ligado ao conjunto de fichas TO TV OR
AMP do KP-900 e a outra extremidade à TV. Se a TV não dispuser de
fichas RCA para entrada de audio e video, deverá ser adquirido um
adaptador E60533 e colocar o botão do adaptador em IN.
Em alternativa poderá ser ligada apenas a ficha amarela à TV e as
duas fichas de audio (Vermelha e Branca) ao sistema de som, desde
que disponhas de entradas analógicas tipo RCA.
- Colocar todos os botões do KP-900 no Zero.
- Ligar 1 ou 2 microfones ao KP-900 nas fichas tipo jack na frente do
equipamento.
- Ligar o adaptador AC/DC fornecido com o KP-900 à entrada no painel
traseiro do KP-900, colocar o adaptador numa tomada de 220V AC e
premir o botão ON/OFF. A partir deste momento o KP-900 está ligado.

Painel Traseiro

OPERAÇÃO:
- Colocar um disco de karaoke no leitor de DVD, de formato
compatível com o leitor e fazer play a uma faixa. Deverá aparecer
a imagem na TV e o som na TV ou na aparelhagem , conforme a
ligação que foi feita.
- Subir o Volume do microfone até encontrar um bom equilíbrio
entre a voz e o playback
- Regular o TONE da forma que mais gostar
- Sobir o controlo de ECHO até obter o desejado efeito para a voz

Conteúdo da Caixa

Características

- 1 KP-900
- 2 cabos 3RCA
- 1 adaptador AC/DC
- 1 manual de Operação

- 2 Entradas de microfone
- 2 Controlos de Volume de microfones
- Echo Digital ( efeito para voz )
- 3 Saídas RCA ( Video, Audio R/L)
- 3 Entradas RCA ( Video, Audio R/L)
- Botão de Power On
- 1 Ficha para alimentador DC

KP-900
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.

Importador:

www.mundokaraoke.com
Tel: 265 741 555 / 935 656 451
Email: info@mundokaraoke.com

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

