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Instruksjonshåndbok

Advarsler

 

ADVARSEL: KVELNINGSFARE – små deler. Ikke for barn under
36 måneder.

ADVARSEL: IKKE UTSETT DENNE ENHETEN FOR REGN ELLER 
FUKT, DA DETTE MEDFØRER FARE FOR BRANN ELLER 
ELEKTRISK STØT.

 
 

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ IKKE ÅPNES

Viktig sikkerhetsinformasjon

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det 
elektriske og elektroniske utstyret ikke skal avhendes sammen 
med husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes egne 
innsamlingssystemer for resirkulering i EU.
Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte de lokale 
myndighetene eller forhandleren som du kjøpte produktet fra.FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK 

STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER 
BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER PÅ INNSIDEN 
SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV. SERVICE SKAL 

HENVISES TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.
Forsiktighetsmerkingen er plassert på bunnen.

1.  Les disse instruksjonene.
2.  Ta vare på disse instruksjonene.
3.  Følg alle advarsler.
4.  Følg alle instruksjoner.
5.  Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6.  Skal kun rengjøres med en tørr klut.
7.  Ventilasjonsåpningene må ikke blo. Installer i henhold til 

produsentens instruksjoner.
8.  Skal ikke installeres i nærheten av varmekilder, herunder radiatorer, 

varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert 
forsterkere) som genererer varme.

9.  Ikke omgå sikkerhetsformålet til det polariserte støpselet eller 
jordingsstøpselet. Et polarisert støpsel har to pinner der den ene er 
tykkere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner samt et 
jordingsspyd. Den brede pinnen eller jordingsspydet er der for din 
sikkerhet. Hvis det medfølgende støpselet ikke passer i 
stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å bytte ut den 
foreldede stikkontakten.

10. Strømkabelen må ikke trås på eller klemmes – dette gjelder 
spesielt støpsler, stikkontakter og punktet der strømkontakten 
går ut fra apparatet.

11. Bruk kun tilbehør/utstyr som er angitt av produsenten.

12. Skal kun brukes med vogn, stativ, tripod, brakett 
eller bord som er angitt av produsenten eller 
som selges sammen med apparatet. Hvis 
apparatet brukes med en vogn, skal det utvises 
forsiktighet ved flytting av vognen/apparatet – 
dette for å unngå skader ved velting.

13. Koble fra apparatet under tordenvær eller hvis 
det ikke skal brukes over en lengre periode.

14. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service kreves hvis 
apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, herunder 
skader på strømledning eller støpsel, hvis væske eller objekter har 
kommet inn apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller 
fuktighet, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet i bakken.

15. ADVARSEL: Ikke utsett denne enheten for regn eller fukt da dette 
medfører fare for brann eller elektrisk støt. Ikke plasser objekter 
fylt med vann, for eksempel en blomstervase, på apparatet.

16. AC-strømstøpselet brukes som strømbryterenhet og skal være 
tilgjengelig og mulig å betjene under tiltenkt bruk. For å koble 
apparatet fullstendig fra strøm skal støpselet trekkes helt ut av 
stikkontakten.

17. FORSIKTIG: For å redusere faren for brann eller eksplosjon skal 
batteriene ikke utsettes for overdreven varme, herunder solskinn, 
brann eller andre varmekilder.

DRYPPEADVARSEL: Dette produktet skal ikke utsettes for 
drypping eller sprut, og objekter som inneholder vann, for 
eksempel blomstervaser, skal ikke plasserer på produktet.
VENTILASJONSADVARSEL: Produktets normale ventilasjon skal 
ikke hindres for tiltenkt bruk.

Advarsler:
Endringer eller modifikasjoner av denne enheten, som ikke er 
uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. 
Det anbefales at foreldre jevnlig sjekker adapteren for forhold som 
kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller personskade, og at 
adapteren, hvis det avdekkes slike forhold, ikke brukes før den er 
skikkelig reparert.

 

 

Spesifikasjoner
LYDSEKSJON
Utgangseffekt ................................................................................................................. 1,8 watt (RMS) x 2
Utgangsimpedanse .................................................................................................................................4 Ohm

BLUETOOTH
Bluetooth-versjon...........................................................................................................................V2.1 +EDR

LINJE INN-seksjon.......................................................................3,5 mm Stereo linje inn-kontakt
MIKROFONSEKSJON ..................................................................................3,5 mm kondensatormikrofon

STRØMSEKSJON
Batteri..........................................................DC6 V («C» celle 1,5 V x 8 stk.) (batterier ikke inkludert)
Strømadapter ...................................................................... Inngangseffekt AC 100–240 V ~ 50/60Hz 
................................................................... Utgangseffekt         DC 5V 0,8A                   (pluss i midten)

DIMENSJON .............................................. 9,8 B x 5,8 L x 12,3 H tommer / 25 X 14,8 X 31,2 cm
VEKT................................................................................................................................. 1,3 kg / 2,8 lbs

Spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel.
Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse, da de inneholder viktig informasjon.

Feilsøkingsveiledning
Hvis det oppstår et problem på enheten, kontroller følgende før du oppsøker service:

Ingen strøm
• Strømmen er ikke slått på; trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på strømmen.
• Bekreft at batteriene er satt inn riktig.
Ingen lyd – generelt
• Volumet er satt til minimum; øk volumet ved å vri på HOVEDVOLUM-kontrollen. 
• Hvis du bruker en ekstern lydenhet, øk volumet på den enheten.
• Kontroller at LINJE INN-kontakten fremdeles er tilkoblet en kabel.
Ingen lyd fra mikrofonen
• Påse at mikrofonen er riktig tilkoblet mikrofonkontakten.
• Volumet er satt til minimum; øk volumet ved å vri på HOVEDVOLUM-kontrollen. 

Bluetooth-mottaksfeil
• Plasser den eksterne BT-enheten nær enheten.
• Koble enheten sammen med BT-enheten som forklart i denne veiledningen.

ADVARSEL: KVELNINGSFARE -
LANG LEDNING. IKKE FOR BARN UNDER 36 måneder.

LYSMODUS

PÅ / HASTIGHET / AV
PÅ AV

STRØM

EKKO

MAKSMIN

PAR

MAKSMIN

Kablet mikrofon

PÅ

AV

FARLIG SPENNING: Symbolet som viser et
lyn med pil i en likesidet trekant, varsler 
brukeren om uisolert og farlig spenning
i produktets innkapsling som kan være kraftig 
nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt for 
personer.

OBS! Symbolet som viser et utropstegn inne
i en likesidet trekant, varsler brukeren om 
viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold 
(service) i dokumentasjonen som medfølger 
produktet.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte 
varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk 
av slike merker og logoer av The Singing Machine 
Company, Inc. er under lisens. Andre varemerker og 
varenavn tilhører sine respektive eiere. 

HOVEDVOLUM

ADVARSEL FOR FLYTTBAR 
VOGN (symbol fra RETAC)

MIK-VOLUM

AC-adapter

Hereby, The singing machine  declares that the radio equipment type SMK250PP Bluetooth Sing Along Karaoke Machine is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 
address: www.singingmachine.com.
Hermed erklærer sangmaskinen at radioutstyret type SMK250PP Bluetooth Sing Along Karaoke Machine er i samsvar med 
direktiv 2014/53 / EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.singing-
machine.com.



Mikrofonkontakt

MIKROFON

STRØMADAPTER

Likestrømkontakt

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI
Følg disse forholdsreglene når du bruker denne enheten med batterier:
1. Advarsel – Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke skiftes på riktig måte. Skal kun skiftes ut med samme eller tilsvarende type.
2. Bruk kun batterier av angitt størrelse og type.
3. Påse at polaritet er riktig når du setter inn batteriene, som indikert i batterirommet. Et batteri som står feil vei, kan forårsake skade på enheten.
4. Ikke bland batterier av ulike typer (f.eks. alkaliske, oppladbare og karbon-sink-batterier) eller gamle og nye batterier.
5. Hvis enheten ikke skal brukes over en lengre periode, må du ta ut batteriene for å forhindre skader eller personskader fra en mulig batterilekkasje.
6. Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare. De kan overopphetes og sprekke. (Følg batteriprodusentens anvisninger.)
7. Fjern batteriene omgående hvis de har lavt strømnivå.
8. Rengjør batterikontakten og kontaktpunktene på enheten før du setter i batteriet. 

LINJE INN-kontakt

DIN LYDENHET
(selges separat)

LINJE INN-TILKOBLING
Denne enheten kan kobles til din favorittlydenhet (f.eks. 
iPhone/nettbrett/MP3-spiller etc.). Du kan koble til 
enheten ved hjelp av en 3,5 mm lydkabel (ikke inkludert). 
LINJE INN-funksjonen velges automatisk når lydkabelen 
kobles til.
Advarsel 
- For å unngå overdrevet forsterket lyd anbefales det at 

volumkontrollen i utgangspunktet senkes til en tredel eller 
lavere, og deretter økes ved behov.

Tilkoblinger
MIKROFONTILKOBLING 
Sett den medfølgende mikrofonen inn imikrofonkon-
takten. Husk å sette mikrofonen PÅ før du tar den i 
bruk. 

Merk: 
- Ikke mist eller bank på mikrofonen, da dette 

kan skade mikrofonen eller høyttaleren.
- Ikke vri mikrofonledningen, da det vil påføre 

skade på lederne inne i ledningen. 

BRUK AV STRØMADAPTER
Sett inn DC-pluggen på strømadapteren i DC-kontakten på 
enheten. Koble den andre enden i en standard stikkontakt.

BRUK AV BATTERIER
1. Slå av enheten, og koble AC-adapteren fra stikkontakten.
2. Fjern dekselet fra batterirommet på baksiden av 

hovedenheten som vist.
3. Sett inn åtte (8) alkaliske batterier av type C (medfølger 

ikke), som vist i diagrammet til høyre.
4. Sett dekselet sikkert på plass igjen før bruk.

FORSIKTIG:
- Skift ut alle batterier samtidig. 
- Ikke bland nye og gamle batterier.

Betjening

1 Koble til enheten som beskrevet tidligere. 
Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på 
enheten. Strømindikatorlampen tennes

BRUKE EN BLUETOOTH-ENHET

2 Indikatorlampen for Bluetooth-
sammenkobling blinker raskt for å indikere 
at enheten er i sammenkoblingsmodus. 
Du kan også trykke på og holde inne 
SAMMENKOBLING-knappen      for å starte sammenkoblingsmodus.
Slå på Bluetooth-funksjonen på den Bluetooth-kompatible enheten innenfor en 
avstand på 90 cm fra apparatet. «Modus» vises i søkelisten på enheten din.
Velg «Modus» for å starte sammenkobling. Vent mens sammenkoblingen fullføres,
og Bluetooth-indikatorlampen lyser fast. Se alltid brukerveiledningen for Bluetooth-
enheten for detaljerte instruksjoner.

Merk:
Hvis Bluetooth-enheten ber deg angi en passkode under sammenkoblingsprosessen, angir du 
0000 for å koble til. Gjenta trinnene hvis sammenkoblingen mislykkes. Hvis du har 
sammenkoblet tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Velg «Modus» igjen.
Når sammenkoblingen er fullført, må du på enkelte Bluetooth-enheter angi Bluetooth -
enheten som «Bruk som lydenhet» eller lignende.

SPILL AV / PAUSE: Trykk på SPILL AV / PAUSE-knappen på Bluetooth-enheten eller 
SAMMENKOBLING-knappen      på enheten for å starte.

ALLSANG MED LINJE INN-MUSIKK

4 Koble lydenheten til LINJE INN-
kontakten på siden av enheten. Dette 
gjør det mulig å spille av lyden gjennom 
enheten. LINJE INN-funksjonen velges 
automatisk når lydkabelen kobles til.

Merk: 
• Det anbefales på det sterkeste å stille 

volumet på AUX-enheten til en tredel eller 
lavere for å unngå forvrenging. 

ALLSANG MED MIKROFON 

5 Sett mikrofonen inn i mikrofonkontakten på siden av enheten. 
Slå på mikrofonen ved å skyve AV/PÅ-bryteren til PÅ-stilling før 
du begynner å synge. Du kan også koble til en ekstra mikrofon 
(ikke inkludert) i en annen mikrofonkontakt.

 

6 Juster volumet til et komfortabelt nivå ved 
å vri på HOVEDVOLUM-kontrollen på 
enheten.

7 Juster EKKO-kontrollen for å legge til en 
ekkoeffekt på stemmen din.

8 Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå av 
enheten. Strømindikatorlampen slås av.

 

ALLSANG MED LYSEFFEKT

3  Lyseffekten slås på automatisk når 
strømmen er på. Når du trykker én gang på 
LYSMODUS-knappen, skifter lyseffekten 
raskere. Trykk på nytt for å slå av 
lyseffekten.

LYSMODUS

PÅ / HASTIGHET / AV
PÅ AV

STRØM

HOVEDVOLUM

PAR
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«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V

«C»-STØRRELSE 
UM-2 1.5 V


