
Használati utasítás karaoke mikrofon WS-585 

I. Gombok: 

 ON/OFF - tartsa lenyomva a gombot a mikrofon bekapcsolásához; nyomja meg a gombot az 
üzemmódok közötti váltáshoz. 

 PREV - MP3 módban az előző dal lejátszása; szelfi módban a szelfi funkció aktiválásához 
nyomja meg (csak iOS). 

 NEXT - MP3 módban a következő zeneszám lejátszásához; Selfie módban nyomja meg a selfie 
funkció aktiválásához (csak androidos) 

 SCAN - Lejátszás/szünet. FM üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva - automatikus 
keresés. 

 REC - Nyomja meg a gombot a mikrofon be/ki kapcsolásához; tartsa lenyomva a gombot 
Visszajátszás funkció TF-kártya lejátszási módban. 

 VOL + - Növeli a hangerőt 

 VOL - - Csökkenti a hangerőt 

 

II. Vezeték nélküli karaoke 

1. Tápellátás: Tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot a termék indításához. 
2. Vezeték nélküli kapcsolat: engedélyezze a mobiltelefon vezeték nélküli kommunikációját, 

koppintson a csatlakoztatás gombra. A sikeres csatlakozás után egy hangjelzés hallható. 
3. Hangbeállítás: a mikrofon hangerejét és a reflexiót állítsa be megfelelő szintre. 
4. Karaoke indítása 

 

III. Felvétel mobiltelefonnal 

1. Csatlakoztassa a felvevőkábelt: a felvevőkábel MICRO csatlakozóját dugja be a MICRO 
Karaoke mikrofon interfészbe, a 3,5 mm-es interfészt pedig a mobiltelefon fejhallgató-
csatlakozójába. 

2. Nyisson meg egy karaoke alkalmazást a mobiltelefonján, például a Kugou Music vagy más 
alkalmazásokat, válasszon ki egy kedvenc dalt, rögzítse a dalt a fent említett éneklési 
módszer szerint. 

3. A dal tesztelése és mentése: az adott karaoke alkalmazás utasításai szerint.  

 

IV. Selfie funkció 

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot a vezeték nélküli üzemmódról a szelfi üzemmódra való 
átváltáshoz. 

2. Aktiválja a vezeték nélküli mobiltelefont, keresse meg a "shutter" szót, és csatlakozzon. 
3. Nyissa meg a mobiltelefon fotófelületét, nyomja meg a "PREV" vagy a "NEXT" gombot a 

fényképek készítéséhez. 

Megjegyzés: A 4.2.2 vagy magasabb verzió Android esetén, a 6.0 vagy magasabb verzió iOS esetén 
átmenetileg nem támogat más verziókat. 

Nem támogatja a különálló és rögzített vakuval rendelkező mobiltelefonokat. 

 

Műszaki leírás: 

 Kimeneti teljesítmény: 5W 

 Frekvenciatartomány: 100 HZ - 10 KHZ 

 Maximális hangnyomásszint: >115DB 1KHZ TDH 

 Visszhang mód: visszhangos hang 

 Energiaforrás: beépített 18650 Li-akkumulátor 

 Akkumulátor kapacitás: 1800 mAh 

 Töltési teljesítmény: DC5V 


