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Productoverzicht

Vorige

Volgende

Record

Microfoon volume

Scan/LED/Spelen/Pauzeren

Volume +

Volume -

Echo

AAN/UIT

Micro-SD
kaartsleuf

AUX-uitgang

5v oplaadport USB-ingang
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Toelichting knoppen

1.AAN/UIT
    • Indrukken om van modus te veranderen.
    • Lang indrukken om in en uit te schakelen.
2. VORIGE
    • Schakel over naar het vorige liedje.
3. VOLGENDE
    • Schakel over naar het volgende liedje.
4. SCAN/LED/SPELEN/PAUZEREN
    • Kort indrukken om te spelen/pauzeren.
    • Lang indrukken om LED-lampjes aan/uit te zetten.
5. REC
    • Kort indrukken om op mute te zetten.
    • Lang indrukken voor geluidseffecten in karaokemode.
6.VOL +
    • Verhoogt het muziekvolume.
7.VOL - 
    • Verlaagt het muziekvolume.
8. MIC + and MIC -
    •  Zet het microfoonvolume geleidelijk zachter of harder.
9. ECHO
    • Ingedrukt houden om een echo aan/uit te zetten.
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Gebruiksaanwijzing

Draadloze karaoke
1. Zet de microfoon aan: druk lang op de aan/uit knop 
   ON/OFF om de microfoon aan te zetten.
2. Verbinden via Bluetooth: Zet Bluetooth aan op de mobiel
    telefoon, zoek en verbind met "WS-858". Je hoort een geluid
    zodra de verbinding geslaagd is. 
3. Zet een nummer om op te testen of de karaoke microfoon
    werkt.
4. Stel het volume en de mix van de microfoon naar je
    gewenste voorkeur. (Zie bladzijde 3)

Bluetooth luidspreker
1. Plaats een Micro-SD kaart die je muziekbestanden bevat
   en vervolgens kan de microfoon als Bluetooth luidspreker
   gebruikt worden.
2. Druk op "REC" om van muziekstand te wisselen (Original
    Audio of Karaoke modus).

Opnemen met mobiel telefoon
1. Gebruik hiervoor een aux-kabel. Stop deze in je telefoon en
   het andere uiteinde (USB) in de microfoon.

2. Open een App met opnamefunctie op je mobiel 
    en neem het liedje op volgens de instructies in de App.

            3. Beluister het opgenomen geluid en wijs een
                vriend aan om te gaan zingen!
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Gebruiksaanwijzing

Camera Remote Functie
1. Druk op de knop Aan/Uit om over te schakelen van
   Bluetooth modus naar de Camera Remote modus.
2. Verbinden via Bluetooth: Zet Bluetooth aan op de mobiel
    telefoon, zoek en verbind met "WS-858". Je hoort een
    geluid zodra de verbinding geslaagd is. 
3. Zet de camera van de mobiel telefoon aan, en druk op de
    "SCAN/LED" knop om foto's te maken.

Opmerking: De microfoon kan zowel ondersteuning bieden
                         voor Android (Android 4.2.2 en hoger)
                         en iOS (iOS 6.0 en hoger). Het ondersteunt geen
                         telefoons die een speciale knop hebben om
                         foto's te maken.

Radiomodus
1.  Druk kort op de Aan/Uit toets om over te schakelen van
   de Camera Remote modus naar radiomodus
2. Druk lang op de SCAN/LED toets om automatisch FM
   kanalen te zoeken.

Technische Specificaties:  
• Uitgangsvermogen: 5W
• Frequentiebereik: 1 00HZ-1 0KHZ
• Max. geluidsdrukniveau: >115D8 1 KHZ TDH<1 %
• Galmfunctie: Geluidseffect nagalm
• Stroomvoorziening: Ingebouwde 18650 Li-Batterij
• Batterijcapaciteit: 1200mAh
• Invoerspanning: DC 5V 
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