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MCP-20BT
Draadloos, draagbaar karaoke-apparaat

Gebruikershandleiding en
veiligheidsvoorschriften
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Bedieningspaneel

FUNCTIES

• Bluetooth – u kunt draadloze audio streamen via apparaten met Bluetooth

• Speelt MP3-bestanden af die zijn opgeslagen op uw SD-kaart of USB-stick

• *Maximale capaciteit voor SD-kaart of USB-poort is 8 GB

• Oplaadbare lithium-ionbatterij

• Voor het gebruiksgemak zijn de knoppen Play/Pause (Afspelen/Pauze), Forward

(Vooruit) en Rewind (Achteruit) aanwezig op het apparaat en de afstandsbediening.

• Infrarood-afstandsbediening met volledige functionaliteit

• Aan/uit-knop

• AUX IN om externe audiospelers aan te sluiten

(iPods®/iPhones®/iPads®/smartphones® etc.)

• Aansluiting audio-uitvoer/hoofdtelefoon
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Het apparaat opladen

• Plaats de meegeleverde oplaadbare lithium-ionbatterij (BL-5C) in het batterijvak aan de
achterkant van het apparaat. Om de luidspreker op te laden, sluit u het ene uiteinde
van de meegeleverde USB-kabel aan op uw computer of een compatibele USB
AC/DC-adapter (niet meegeleverd) en het andere uiteinde van de kabel op de
luidspreker. Op het bedieningspaneel gaat het rode lampje aan. Dit geeft aan dat de
batterij oplaadt. Laad de batterij niet langer dan 5 uur op, omdat de batterijduur
hierdoor wordt verminderd.

• GEBRUIK HET APPARAAT NIET TIJDENS HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ.

• U kunt het apparaat gebruiken zonder dat de batterij in het batterijvak zit, als het
apparaat is aangesloten op een compatibele USB-voeding.

MP3-bestanden afspelen via de luidspreker met behulp van de SD-kaart
of USB-stick

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van de luidspreker.

1. Plaats uw USB-apparaat en/of SD-kaart in de aanwezige sleuven. Zorg ervoor dat u de
juiste bestandsindeling gebruikt op uw media-apparaten. GEBRUIK ALLEEN MP3-
BESTANDEN.

2. Zet het apparaat aan met de Aan/uit-knop; het LED-display gaat aan. Druk op de knop
"MODE" op het apparaat of de afstandsbediening om over te schakelen naar de modus
USB, SD, FM Radio of AUX. De bestanden op uw media worden afgespeeld. Als er
geen muziek wordt afgespeeld, drukt u op de knop PLAY/PAUSE om te controleren of
het apparaat in de afspeelmodus staat. Controleer of uw luidspreker volledig is
opgeladen, of uw bestanden de indeling MP3 hebben en of met de knop MODE de
juiste bron is geselecteerd.

3. Draai het volume omhoog naar het gewenste niveau. Dit kunt u doen via de
volumeknop op het bedieningspaneel door PREV/VOL- ingedrukt te houden (2-3
seconden) voor een lager volume of NEXT/VOL+ voor een hoger volume. Ook kunt u
op de afstandsbediening op VOL- drukken voor een lager volume of op VOL+ voor een
hoger volume. De kwaliteit van geluidsuitvoer van de luidsprekers is afhankelijk van de
kwaliteit van de MP3-bestanden, niet van het apparaat zelf.

4. Druk kort op de knop PREV/VOL- om naar het vorige nummer te luisteren of op
NEXT/VOL+ om naar het volgende nummer te gaan. U kunt ook op de knoppen I << of
>> I drukken op de afstandsbediening.

5. Om een nummer te pauzeren drukt u op de knop PLAY/PAUSE op het
bedieningspaneel of de knop > I op de afstandsbediening.

6. Let op: schakel de luidspreker uit voordat u de USB-stick of SD-kaart verwijdert, omdat
anders het apparaat en/of het opslagapparaat kunnen worden beschadigd.

7. ALS ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE INSTRUCTIES NIET WORDEN OPGEVOLGD,
KAN HET LUIDSPREKERSYSTEEM WORDEN BESCHADIGD EN VERVALT DE
GARANTIE. Voor externe apparaten zoals iPods®, iPhones®, iPads®, smartphones,
MP3-spelers, MP4-spelers of andere audio-apparaten, gebruikt u de meegeleverde
kabel van 3,5mm naar 3,5mm en sluit u de kabel aan op de aansluiting voor AUX-
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invoer. Druk op het apparaat op AUX of druk op MODE op de afstandsbediening om
over te schakelen naar de modus AUX.

LET OP: IN DE MODUS AUX KAN HET VOLUME OOK WORDEN GEREGELD VIA UW
EXTERNE APPARAAT OF VIA DE LUIDSPREKER/AFSTANDSBEDIENING.

De functie FM Radio gebruiken via de luidspreker

1. Druk op de luidspreker of afstandsbediening op de knop MODE om de FM-frequentie
te ontvangen.

2. Houd op het apparaat de knop PLAY/PAUSE ingedrukt (2-3 seconden) om
automatisch te scannen. Het apparaat slaat de frequenties met een sterk
signaalontvangst op in de preset-stations.
Gebruik de knoppen PREV/VOL- en NEXT/VOL+ om over te schakelen naar andere
preset-stations.

3. Druk op de afstandsbediening op I << or >> I om over te schakelen naar andere
preset-stations.

4. Om de radio af te stemmen op een specifieke frequentie, gebruikt u de cijfertoetsen en
voert u direct het frequentienummer in.

Een microfoon gebruiken

1. Wanneer u een microfoon gebruikt, sluit u deze aan op één van de 2
microfoonaansluitingen aan de voorkant van het apparaat.

2. Gebruik de RONDE DRAAIKNOPPEN om het Stemniveau en Echo van de microfoons
aan te passen.

3. Voor Karaoke gebruikt u USB/SD/FM en voor Alleen microfoon kiest u “Line in" in
“MODE”.

AFSTANDSBEDIENING

iPod®, iPhone® en iPad® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer Inc.
Dit product wordt niet ontwikkeld, gefabriceerd of gedistribueerd door Apple Computer Inc.
Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun betreffende
eigenaren.

Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.


