
 

 

BT 800 Karaoke Bluetooth hangszóró vezeték nélküli mikrofonnal 

Műszaki adatok : 
 
- Bluetooth 
- Disco LED fény 
- Távirányító 
- FM rádió 
- Karaoke funkció 
- Vezeték nélküli mikrofon 
- Equalizer 
- USB port / memóriakártya 
- 6,5 "hangszóró 
- Max. teljesítmény:100W ( RMS 20W ) 
- Frekvenciatartomány: 40Hz - 20KHz 
- Impedancia: 4 Ohm 
- Érzékenység: 93dB +/- 3dB 
- Beépített akkumulátor: 3.7V 2200mAh 
- Méretek: 230x350x130mm 
- Súly: 2,8 kg 
 

A készülék főbb jellemzői : 
 
- Alacsony torzítású erősítő 
- Karaoke funkció 
- MP3 lejátszás támogatása 
- Egyedi modern design 
- Vezeték nélküli mikrofon 
- Külső hangforrások csatlakoztatásának 
lehetősége 
- Tartozék akkumulátor töltő 
- Intelligens töltő rendszer 
- Beépített akkumulátor 
 

 

Az akkumulátor töltése : 

  A BT 800 beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt töltse fel az akkumulátort  ! Az akku a mellékelt 

töltővel tölthető. A teljes feltöltés ideje kb. 8-10 óra, mely meghosszabbodhat, ha töltés közben használja a 

készüléket. Ha lecsatlakoztatja a töltőt, a készülék automatikusan átáll akkumulátoros használatra. Ha nem használja 

a készüléket, minden esetben kapcsolja ki ! Töltse az akkut legalább 6 havonta akkor is, ha nem használja a 

készüléket. Kerülje a teljes lemerülést, mert az csökkenti az akku élettartamát. Amennyiben az akku teljesen lemerült, 

töltse 24 órán keresztül ! Lemerült akku esetén a tápegység nem biztosít azonnali elegendő tápellátást a 

használathoz, ezért töltse legalább néhány órát kikapcsolt állapotban. 

 Figyelem ! Amennyiben gyengül az akkumulátor, bár a hangszóró szól, egyes funkciók, pl a vezeték nélküli mikrofon 

nem működik ! Ilyenkor töltse fel az akkut ! 

Kezelő gombok :  

 Power ON/OFF :  Be/Ki kapcsoló 

 MIC VOL : Mikrofon hangerő  

 ECHO : Visszhang állítás 

 VOLUME : Zene hangerő 

 Üzemmód váltó . A gomb lenyomásával válthat a különböző használni kívánt funkciók közt :USB MP3 / 

Bluetooth / FM rádió  

 Felvétel gomb. Röviden lenyomva elindul a felvétel vissza játszása, hosszan lenyomva pedig a felvétel 

rögzítése. Ez a funkció csak a memória kártyával és mikrofonnal  használható.  

Szám vagy album lejátszás ismétlése 

Röviden lenyomva : MP3 számok vagy rádió adók léptetése visszafelé Hosszan lenyomva : Hangerő 

csökkentése 

Lejátszás / Szünet gomb vagy rádió állásban automata adóhangolás indítása 



 

 

 Röviden lenyomva :  MP3 számok vagy rádióadók léptetése előre Hosszan lenyomva : Hangerő növelése 

MP3 lejátszás USB PenDrive-ról vagy micro SD kártyáról. 

 Csatlakoztassa az USB PenDrive-ot vagy az SD kártyát. Amennyiben a készülék nem áll át automatikusan a kívánt 

üzemmódra, váltson az üzemmód gombbal az USB ,módba. 

AUX/IN Line IN üzemmód : 

 Ezt az üzemmódot használja, ha PC-hez vagy CD/DVD lejátszóhoz szeretne csatlakozni. Csatlakoztassa a használni 

kívánt lejátszót a BT 800 AUX 3,5 Jack bemenetére. A csatlakozáshoz további kábelre lehet szükség, mely nem 

tartozéka a szettnek. Az üzemmód váltó gombbal kapcsoljon a LINE módba. 

BLUETOOTH zene lejátszás : 

Az üzemmód váltóval kapcsoljon a BLUE módba. Indítsa el a telefonján a Bluetooth eszközök keresését. 

Kapcsolódjon a BT800 eszközhöz. 

Vezeték nélküli mikrofon használata : 

Csavarja le a mikrofon alján található elemtartót és helyezze be a mikrofonba a 2 db AA elemet. Kapcsolja be a 

mikrofont és állítsa be a mikrofon hangerőt a MIC VOL tekerőgombbal.  

 Fontos, hogy amennyiben a BT800 akkuja kezd lemerülni, a vezeték nélküli mikrofon nem működik, annak 

ellenére, hogy a többi funkció még használható. Ilyen esetben töltse fel az akkumulátort a hangszóró kikapcsolt 

állapotában. 

Vezetékes mikrofon használata :  

Csatlakoztassa a vezetékes mikrofont a MIC IN csatlakozóhoz. A vezetékes mikronon nem tartozéka a szettnek.  

Üzemmód váltás hang visszajelzés : 

 A készülék az üzemmód váltást hangbemondással is jelzi. Ez a funkció az üzemmód gomb hosszú lenyomásával 

KI/BE kapcsolható. 

FIGYELMEZTETÉSEK • Kérjük, a használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is 

hozzáférhető helyre! • A tömörített fájloktól, az alkalmazott tömörítőprogramtól és az SD/USB memória minőségéből adódóan 

előfordulhat olyan téves működés, amely nem a készülék hiányossága. • A támogatott fájlok lejátszása sem garantált minden 

esetben, mert azt befolyásolhatják a gyártótól független szoftveres és hardveres körülmények. • A különböző audio fájlok hangereje 

és hangminősége között különbség lehet azok eltérő paramétereiből adódóan. • Nem garantált a szerzői jogvédett DRM fájlok 

lejátszása! • A lejátszható fájlokon kívül ne tároljon más típusú fájlokat a memóriakártyán, mert az lelassíthatja, akadályozhatja a 

lejátszást. • Az elveszett vagy megsérült adatokért stb. a gyártó nem vállal felelősséget, még akkor sem, ha az adatok stb. e 

termék használata közben vesznek el. Előzőleg javasolt biztonsági másolatot készíteni a csatlakoztatott adathordozón található 

adatokról, műsorszámokról a személyi számítógépére. • Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagytól és ütődéstől, 

valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • A felelőtlen, szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra nem 

érvényesíthető a garancia! • A beépített akkumulátor a hátoldalon található fedél két csavarjának eltávolítása után vehető ki. Ha 

élettartama lejárt, a készülék veszélyes hulladékká válik. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a design 

előzetes bejelentés nélkül is változhat. • Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk. 

A dokumentáció a Metroman H. KFT szellemi tulajdona ! Másolása, annak változtatása vagy engedély nélküli megjelenítése jogi 

következményeket von maga után ! 

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8  
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