SAC: (11) 2093-5080

GUIA RÁPIDO DE INSTRUÇÕES

VSK - 1.0

CONTROLE REMOTO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

TECLADO ALFANUMÉRICO
Para digitar título ou código da canção.
DELETE
Deleta o erro de digitação.
RES
Insere canções na lista de RESERVADAS.
SEARCH
Pesquisa de canções por lista.
MENU
Acessa as conﬁgurações de sistema do
aparelho.
CURSOR DIRECIONAL
Movimenta o cursor para direita, esquerda, para
cima e para baixo.
PLAY / STOP
Conﬁrma seleção, iniciar ou parar a execução da
canção.
KEY
Ajusta a tonalidade da canção para mais grave
ou mais agudo, durante a canção.
JUMP
Pula a parte instrumental da canção.
TEMPO
Ajusta a velocidade da canção, mais rápida ou
mais lenta, durante a canção.
VOL
Ajusta volume da canção.
F-SONG
Insere canções na lista de FAVORITOS.
LIST
Listas de repertórios salvas no aparelho.
HOME
Volta para a tela inicial do aparelho.
REC
Aciona a função para gravar.
LIGAR / DESLIGAR
Liga e desliga o aparelho.
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1- HDMI
Saída digital HDMI.
2- MIC
Entrada auxiliar de microfone com ﬁo.
3- ÁUDIO
Saída analógica de áudio.
4- DC INPUT
Entrada para a fonte de energia
(Bivolt 100/240V 50-60Hz 1,5A).
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5- MICROFONE / CONTROLE
REMOTO
Liga, desliga o aparelho.
6- LIGAR / DESLIGAR
Liga e desliga o aparelho.
7- USB
Entrada para pen drive.
8- MEMORY CARD
Entrada para cartão de memória SD.
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ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes.

INSTALAÇÃO DO APARELHO
INSTALAÇÃO DO APARELHO
Conecte a fonte (Bivolt 100 / 240V 50-60Hz 1.5A) na tomada e ao seu aparelho.
Veriﬁque o tipo de conexão adequada a sua TV: CONEXÃO HDMI.
Pressione o botão LIGAR / DESLIGAR do controle remoto.
Aguarde até aparecer a tela de apresentação, seguida do Menu inicial.
ATENÇÃO!
Não interrompa o processo de inicialização, pois poderá gerar problemas e daniﬁcar
o aparelho. Antes de conectar o aparelho Videokê, leia atentamente o manual dos
seus equipamentos (TV, ampliﬁcador, home theater, etc) para que as conexões
sejam realizadas corretamente.
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CONEXÃO COM CABO HDMI

LISTA DE CANÇÕES

Conecte o cabo na saída HDMI do aparelho VSK - 1.0 e na entrada HDMI da TV.
A imagem aparecerá automaticamente em seu televisor.
OBS:
Nas instalações em TVs digitais e home theater com a função dolby digital, é
necessário desativar esta função para que não ocorra o delay (atraso de voz).

Através do controle remoto, faça a busca de canções nas listas do aparelho
VSK - 1.0
Ao escolher a canção desejada, tecle
em seu controle remoto.
TÍTULO
Tecle SEARCH no controle remoto para acessar a lista de canções por TÍTULO, o
seu repertório aparecerá na tela em ordem alfabética.
IDIOMA

TV

Tecle MENU no controle remoto para selecionar o idioma desejado. Neste modo, os
nomes estarão em ordem alfabética.
CÓDIGOS / TEXTO
Ao teclar SEARCH deﬁna a opção de pesquisa por TEXTO (ABC) ou CÓDIGO
teclando JUMP no controle remoto. Ao digitar aparecerá na tela informações de
título e cantor da canção escolhida. Tecle
para apagar dígito por dígito.
CANTADAS
Tecle LIST no controle remoto para acessar a lista de canções mais cantadas em
CONEXÃO COM CABO RCA
seu aparelho, a lista se organizará pelo número de vezes que uma canção foi
reproduzida.

CONEXÃO DE ÁUDIO
SAÍDA DE ÁUDIO
Plugue o conector P2 na SAÍDA de ÁUDIO do aparelho VSK - 1.0 e os conectores
RCA (branco e vermelho) nas ENTRADAS de ÁUDIO do seu ampliﬁcador ou outro
aparelho de som.

ESTÉREO

RESERVADAS
Utilize entre TÍTULO ou digite o CÓDIGO da canção.
Já com a canção selecionada, tecle RES no controle remoto para marcar a música
escolhida que passará a fazer parte da lista de RESERVADAS.
FAVORITAS
Utilize entre TÍTULO e CÓDIGO. Na canção desejada, tecle F-SONG no controle
remoto para marcar a música escolhida que passará a fazer parte da lista de
FAVORITAS. Um ícone de coração aparecerá ao lado da canção.
GRAVAÇÃO
Através da lista desejada escolha a canção e tecle REC no controle remoto para
iniciar a gravação. Na tela haverá uma indicação de que a canção está sendo
gravada (GRAVANDO) e o cronometro indicando o tempo gravado.

VSK - 1.0 | Guia Rápido

4

5

VSK - 1.0 | Guia Rápido

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AJUSTES INICIAIS

Após iniciar a canção escolhida, utilize a tecla MENU no controle remoto para
ajustar a canção. Utilize as teclas de navegação para ajustar as opções abaixo:
ENTRADAS

MIC: Ajusta o volume dos microfones conectados ao aparelho.

MIC (Auxiliar)

1 ENTRADA

USB

1 ENTRADA

MEMORY CARD

1 ENTRADA

HDMI

1 ENTRADA (Suporta
1080p Full HD)

ECO: Ajusta o nível de eco dos microfones durante a execução da canção.
VOL MÚSICA: Ajusta o volume da canção.
SAÍDAS

VOL MELODIA (guia vocal): Ajusta o volume da melodia.

BRANCO (L)

ÁUDIO
ESTÉREO P2

TOM: Ajusta o tom da canção, TOM + (mais agudo) e TOM – (mais grave),
durante a execução da canção.
POWER

1 ENTRADA (Max 2Vrms)
VERMELHO (R)

ALIMENTAÇÃO

DC 9V / 1,5A

APARELHO COM EMBALAGEM

920g

APARELHO COM MICROFONE

450g

APARELHO

88 x 88 x 25 mm

EMBALAGEM COMPLETA

212 x 335 x 90 mm

MASC / FEM: Altera o tom da música para masculino ou feminino.
TEMPO: Ajusta a velocidade da canção, TEMPO + (mais rápida) ou TEMPO (mais lenta), durante a execução da canção.

PESO

ASSIST. VOCAL: Liga e desliga o assistente vocal.
INSTRUMENTO: Substitui instrumento da melodia (guia vocal).

TAMANHO

PARTITURA: Exibe partitura da melodia da canção.
PONTUAÇÃO: Liga e desliga a função de pontuação.

LISTA DE ITENS INCLUSOS

TELA DE FUNDO: Altera a tela de fundo entre imagem, vídeo e o modo
automático entre as opções.
ALEATÓRIO: Reproduz (apenas) uma canção escolhida de forma aleatória da
lista favoritas ou todas.
CONFIGURAÇÃO: Ajusta as funções do sistema do aparelho.

RCA - P2

Repertório de 9.548 canções.
Obs: Este aparelho
não
atualiza repertório via download.

Aparelho VSK - 1.0

OBS: Algumas funções podem não ser disponíveis em algumas canções.
Fonte
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HDMI

VSK - 1.0 | Guia Rápido

7

