Συσκευές Karaoke με Ασύρματα Μικρόφωνα
Συχνές Ερωτήσεις

1. Ακούγετε δυνατός βόμβος στα ηχεία όταν συνδέω την συσκευή μου στον ενισχυτή ή στην τηλεόραση.

2. Ακούγετε δυνατός συριγμός ( μικροφωνισμός ) από τα ηχεία.

re

Χαμηλώστε την ένταση του ενισχυτή. Ελέγξτε το καλώδιο και τυχόν αντάπτορες που χρησιμοποιείτε για καλή επαφή.
Φροντίστε να εισάγεται τα βύσματα μέχρι το τέλος της διαδρομής τους. Αντικαταστείτε τους αντάπτορες.

Χαμηλώστε την ένταση του ενισχυτή. Απομακρύνετε τα μικρόφωνα από τα ηχεία έως ότου σταματήσει ο μικροφωνισμός.
Δεν μπορείτε να λειτουργείτε κανένα μικρόφωνο κοντά στα ηχεία διότι αναπαράγεται ο ήχος από τα μικρόφωνα με το
φαινόμενο αυτό, ως αποτέλεσμα.
3. Τα μικρόφωνα παραμορφώνουν τον ήχο ή την φωνή.

to

Χαμηλώστε την ένταση του ενισχυτή. Απομακρύνετε το μικρόφωνο από το στόμα σας. Όσο πιο δυνατά τραγουδάτε τόσο
μακρύτερα πρέπει να κρατάτε το μικρόφωνο. Αν ξεπεράσετε κάποια όρια είναι λογικό ο ήχος να ακούγετε
παραμορφωμένος. Κάθε ενισχυτής και ανάλογα ποια είσοδος του χρησιμοποιείται, έχει κάποια όρια ισχύος στην είσοδο.
Αν υπερβούμε αυτό το όριο ο ήχος θα παραμορφώνεται λόγω υπερφόρτωσης.
4. Ακούγετε φύσημα και παράσιτο όταν ανοίγω τα μικρόφωνα.

of
is

Σιγουρευτείτε πως έχετε ανοίξει τις κεραίες τις κεντρικής μονάδας και ρυθμίστε τις για καλύτερη λήψη. Απομακρύνετε την
κύρια μονάδα από άλλες συσκευές που προκαλούν θόρυβο. Σταματήστε την λειτουργία άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο
μέχρι να εντοπίσετε την πηγή των παρεμβολών. Αλλάξτε θέση στα μικρόφωνα και λειτουργήστε τα σε κάθετη θέση. Ένα
μικρό φύσημα όταν ανεβάζεται την ένταση του ενισχυτή σας είναι φυσιολογικό να ακούγεται και δεν αποτελεί βλάβη.
5. Συνδέω την συσκευή με την τηλεόραση μου αλλά δεν ακούγεται η φωνή μου στα ηχεία της τηλεόρασης.
Φροντίστε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στην είσοδο που έχετε συνδέσει την συσκευή σας. Για παράδειγμα, εφόσον
συνδέσατε την συσκευή στo ‘Audio in’ της εισόδου AUX1 θα πρέπει να επιλέξετε την πηγή AUX1 στο τηλεχειριστήριο σας.
Η είσοδοι ήχου και εικόνας στις τηλεοράσεις συνήθως αναφέρονται ως AUX 1,2,3 ή EXT 1,2,3. Επίσης, ορισμένες
σύγχρονες τηλεοράσεις αν δεν έχουν ταυτόχρονα και σήμα εικόνας στην αντίστοιχη είσοδο, πιθανόν να αγνοούν μόνον το
σήμα ήχου. Συνδέστε και μια πηγή εικόνας ( πχ DVD ) στην ίδια είσοδο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης
σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
6. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί μετά την τοποθέτηση καινούργιας μπαταρίας. ( αφορά μικρόφωνα που δέχονται
μπαταρίες 9V )
Κάποιες μπαταρίες 9V έχουν λίγο μεγαλύτερη την επαφή του αρνητικού πόλου (-) με αποτέλεσμα να μην τοποθετείται
σωστά. Χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε εργαλείο, στραβώστε τον πόλο της μπαταρίας από την εσωτερική πλευρά του
ώστε να μικρύνει σε μέγεθος. Βιδώνετε το κάλυμμα της μπαταρίας σφιχτά ώστε να επιτύχετε καλή επαφή της μπαταρίας.
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7. Η συσκευή μου δεν λειτουργεί.

Ο ευκολότερος και πιο σίγουρος τρόπος να επαληθεύεστε την λειτουργία της συσκευής είναι ένας οποιοσδήποτε
υπολογιστής. Συνδέστε την συσκευή στην είσοδο “mic in” του υπολογιστή και χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα
ηχογράφησης «sound recorder» που υπάρχει εγκατεστημένο σε κάθε έκδοση windows. Για να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή σας ως πηγή ήχου και εικόνας για το σύστημα Karaoke σας, ανατρέξτε στις οδηγίες που βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του προϊόντας στo ακόλουθο link: http://tinyurl.com/karaoke306

