
Extra Handleiding  - Karaoke Set

Installeer de set exact volgens de tekening*** en zorg ervoor dat u andere verbindingen van de DVD speler 
naar de TV heeft verwijderd ! 
Dit vergemakkelijkt het afstemmen op de juiste AV ingang op Uw TV aanzienlijk. 
Zorg er tevens voor dat alle stekkers goed en stevig aangesloten zijn.

Hoort u een storend bromgeluid?
Eén van de microfoons heeft dan een defect. De transformer is nooit defect, zo leert de ervaring.  
Sluit dan om de beurt de microfoons aan op de transformer zodat u weet welke microfoon defect is. 
Neem daarna per email service@dpspecials.com of telefonisch + 31 6 41114440 contact met ons op, 
en wij zenden u binnen 24 uur een nieuwe microfoon toe.

Heeft U wel beeld maar géén geluid van de microfoons?
U heeft nog niet afgestemd op de juiste AV ingang van uw TV, 
lees nogmaals aandachtig punt 2 van de gebruiksaanwijzing.
Of:
Het volume van de TV staat niet aan of niet hoog genoeg. 
Het geluid van de microfoons komt namelijk over de boxen van de TV. Ook bij een Home Cinema Set !

Hoe kan ik controleren of ik op de juiste AV ingang van de TV heb afgestemd?
Door de gele kabel even uit de TV te verwijderen, terwijl de DVD wordt afgespeeld
- Valt het beeld weg dan heeft U op de goede ingang afgestemd
- Blijft het beeld staan dan heeft U nog niet op de juiste ingang afgestemd

Heeft U ná het verwijderen van de bestaande scartkabel geen beeld meer?
Dat klopt! Zodra U de bestaande scartkabel verwijdert, verdwijnt het beeld. 
Het beeld komt terug zodra U bij de 2e stap de juiste AV ingang heeft geselecteerd met de afstandbediening van de TV. 
(Het beeld(video) gaat door de gele kabel.)
Laat Uw DVD speler dus alvast spelen alvorens U de juiste ingang gaat selecteren.
Mits U dus slechts één verbinding door de Karaoke Transformer naar de TV heeft gemaakt zoals op de tekening, 
heeft U de juiste AV ingang gevonden op het moment dat U weer beeld krijgt.

***Heeft U géén rood / wit / gele AV Uitgang op Uw DVD speler?
U kunt ook gebruik maken van de scartuitgang van de DVD speler !
Een UITGAANDE scartadapter voor Uw DVD speler zit niet bij de Karaoke Studio ingesloten en is voor ca. € 4,- te verkrijgen 
in alle audio winkels, maar eveneens gratis verkrijgbaar via service@dpspecials.com of www.dpspecials.com
***Heeft u 2 scartuitgangen op uw dvd speler?
Vaak is er maar één scartuitgang de enige juiste!
De andere scartuitgang is vaak voor andere apparatuur zoals Media Boxen van bijv KPN en UPC! Gebruik daarom 
de scartuitgang die U altijd voor uw TV gebruikt(e). Vaak is deze uitgang gemarkeerd met AV OUT of AV to TV
***Heeft U geen AV ingang (rood/wit/geel) op Uw TV?
U kunt ook gebruik maken van de scartingang van Uw TV. 
Hiervoor dient U een INGAANDE scartadapter te gebruiken: 
Een scartadapter voor Uw TV zit niet bij de Karaoke Studio ingesloten en is voor ca. € 4,- te verkrijgen in alle audio winkels, 
maar eveneens gratis verkrijgbaar via service@dpspecials.com
***Heeft u enkel een HDMI-verbinding op uw TV en/of DVD speler?
De karaoke set is in principe alleen geschikt voor AV (rood/wit/gele tulp) en Scart aansluitingen.  Echter, u kunt gebruik 
maken van een zogenaamde HDMI to AV-converter. Neem hiervoor contact met ons op per email service@dpspecials.com of 
telefonisch + 31 6 41114440

Heeft U een Home Cinema Set?
Het geluid van de microfoons komt over de boxen van de TV, en niet over de boxen van de Home Cinema en 
dus moet ook het volume van de TV aan staan, en wel iets hoger dan normaal.

Wilt Uw het geluid van de microfoons op de boxen van de Home Cinema Set?
Dan heeft U een versterker nodig of ander vergelijkbaar apparatuur met een audio (rood/wit) aansluiting.. 
U sluit dan alleen de rode en witte AV kabels die Uw TV ingaan, aan op Uw versterker. 

Wilt U gebruik maken van de Xbox of Playstation?
Geen probleem! U gebruikt Uw game console gewoon als DVD Speler.
Uit Uw Game Console komt reeds een AV kabel (rood/wit/geel). 
Deze kunt U aansluiten op de ingang van de Karaoke Transformer : ‘’IN’’ from DVD Player 
U houdt dus één setje AV kabels van de Karaoke Studio over
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