
Děkujeme, že jste si zakoupili BK3 Cool Sound KTV mikrofon. 
Doufáme, že si s ním užijete spoustu zábavy! 

	

Mikrofon • 

Odstranění vokálů 
ze skladby 

Režim / Bluetooth • ---------  

Předchozí skladba / V • ---  

Hlasitost -------------------  

Zapínací tlačítko • 

 -• Spustit / Pauza 

•Další skladba / V+ 

------------------------ • Ozvěna 
----------- •Reproduktor 

 ---- •Slot na SD kartu 

- • USB 
vstup 

	

Návod k mikrofonu BK3 Cool Sound KTV 

	

Bezpečnostní upozornění: Aby bylo možné tento 
produkt používat správně a bezpečně, přečtěte si 
prosím před použitím tuto příručku pečlivě a 
uschovejte ji. 

Bezpečnostní	pokyny:	
1. Před používáním mikrofonu se ujistěte, že je hlasitost a doba jeho použití správná. 
2. Pro zajištění bezpečnosti nepoužívejte mikrofon v potenciálně nebezpečném 

prostředí. 
3. Během řízení automobilu se vyvarujte používání mikrofonu jako je poslech hudby 

z něj nebo přijetí hovoru, může to způsobit nebezpečí 

4. Držte mikrofon mimo dosah dětí, kterým by mohl způsobit potíže v důsledku 
nesprávného použití 
5. Zabraňte vniknutí vody do mikrofonu během jeho čištění, může dojít k snížení 

kvality reprodukce nebo poškození  
6. Pokud během používání cítíte podráždění, nepohodlí nebo máte jiné nepříznivé 

reakce, okamžitě mikrofon přestaňte používat 
7.Vyvarujte se použití mikrofonu v prostředí s nižší teplotou než je -15	°C a vyšší než 55	
°C, může to zkrátit životnost zařízení nebo baterie 

KTV Microphone popis částí: 



Příslušenství v balení: 

Nabíjení a baterie: 
1. Před nabíjen mikrofon vypněte 
2.	Vložte nabíjecí Micro USB kabel do nabíjecího rozhraní mikrofonu a druhý konec 
kabelu do USB nabíječky nebo jiného nabíjecího zařízení. Mikrofon se začne nabíjet a 
červené světlo se během nabíjení normálně rozsvítí. 
3.	Plné	nabití	mikrofonu	je	hotovo	zhruba	za	3	hodiny	a	je	indikováno	tím,	že	přestane	
svítit	červené	světlo.	

 

Varování: 

1. Je nutné, abyste nabíjeli mikrofon dodaným nabíjecím kabelem a adaptérem, který 
poskytuje 5V elektrické napětí a 1A nabíjecí proud (5V/1A). V opačném případě se 
vystavujete možnosti zničení mikrofonu. 

2. Karaoke mikrofon využívá vestavěnou nabíjecí baterii, kterou lze vyměnit. Musí tak 
ale učinit kvalifikovaný technik. Při vstupu do mikrofonu se vyhýbejte vodě. 

	Párovací režim: 
• Dlouhým stisknutím zapínacího tlačítka po dobu asi 3 sekund jej zapnete, doprovází 
se spouštěcím zvukem, přičemž modré světlo rychle bliká; mikrofon je nyní ve stavu 
pohotovosti a vyhledávání a po úspěšném spárování bude jeho modrá kontrolka 
normálně svítit. 

Zapnutí: 
• Dlouze stiskněte zapínací tlačítko (držte jej zhruba 3 sekundy) 

Bezdrátové spárování:
 Steps: 1. Udržujte vzdálenost mezi karaoke mikrofonem a mobilním telefonem (nebo jinými 

zařízeními, která se mají připojit) uvnitř, čím blíže, tím lépe.  
2. Zapněte mikrofon a ověřte, že vstoupil do režimu párování.  
3. Povolte možnost Bluetooth připojení u mobilního telefonu nebo jiných zařízení a na 

mobilním telefonu se zobrazí zařízení s názvem „HOCO BK3“.  

4. Vyberte „HOCO BK3“ (některé mobilní telefony potřebují jako heslo pro párování 
zadat „0000“) a mikrofon se automaticky spojí s mobilním telefonem a modrá 
kontrolka se normálně rozsvítí.  

Upozornění: Maximální doba párování mikrofonu jsou 4 minuty. Pokud kontrolka 
nesvítí, znamená to, že párování se zastavilo. Poté opakujte výše uvedené kroky 
1-4 a znovu je spárujte.  
Pro odpojení bezdrátového připojení karaoke mikrofonu a mobilního telefonu: použijte 
některou z následujících metod.  
• Vypněte Bluetooth režim u mobilního telefonu.  
• Dlouze stiskněte zapínací tlačítko karaoke mikrofonu, dokud červené světlo 
nepřestane svítit a mikrofon se automaticky vypne.  
• Přesuňte karaoke mikrofon na místo, které je minimálně 20 metrů vzdálené od 
mobilního telefonu.  
 
Opětovné připojení spárovaného mikrofonu k mobilnímu telefonu: 
1. Udržujte vzdálenost mezi karaoke mikrofonem a mobilním telefonem (nebo jinými 
zařízeními, která se mají připojit) uvnitř, čím blíže, tím lépe.  

2.	Zapněte karaoke mikrofon a přejde do režimu opětovného připojení s blikáním 
modrého světla. 
3.	Povolte možnost Bluetooth připojení u mobilního telefonu nebo jiných zařízení a 

mikrofon se automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu telefonu. 

 



Jak Karaoke pustit 
	

Pro Android: Zapněte mikrofon, připojte jej a spárujte bezdrátově s mobilním telefonem, nebo přímo 
použijte dodaný audio kabel; otevřete aplikaci pro Karaoke (např. WeSing!). Můžete začít zpívat vaše 
oblíbené skladby. 
Poznámka: Při připojování dodržujte mezi mikrofonem a mobilním telefonem odpovídající vzdálenost, 
aby nedocházelo k výpadkům signálu. 
 

Pro iOS (iPhone, iPad): Používejte přímo dodaný audio kabel; otevřete aplikaci 
WeSing!, klepnutím na ikonu kapesního mikrofonu vstoupíte na stránku a vyberete 
zpěváka, kategorii atd., s doporučením hudebních hitů dole; dotkněte se skladby mezi 
hitem a dotkněte se karaoke, což vyžaduje podporu internetu! Můžete začít zpívat 
svou oblíbenou skladbu a to po jejím úplném načtení a po dotyku na ikonu 
reproduktoru v pravém dolním rohu (zpětný poslech do sluchátek musí být 
deaktivován; v opačném případě může mikrofon vydávat ozvěnu). 

 

Použití paměťové 
karty 

 

Když je mikrofon zapnutý s vloženou paměťovou SD kartou, automaticky se přepne do 
režimu karty a vydá zvukovou výzvu. Po 2 sekundách se automaticky přehraje hudba 
(vyžaduje zvukové soubory ve formátech MP3 a WAV na kartě SD), přičemž modrá LED 
dioda během přehrávání pomalu bliká. 

Spárování dvou mikrofonů a jejich nastavení: 
 
Dlouhým stiskem zapínacího tlačítka na obou mikrofonech je zapnete. Dvojitým 
stiskem zapínacího tlačítka pak zajistíte, že oba mikrofony se propojí – ozve se 
zvukové znamení a rychle se rozbliká modré světlo. Chcete-li zrušit párování, 
dvakrát klikněte na zapínací tlačítko jednoho z mikrofonů a zvuková výzva potvrdí 
zrušení propojení. 
 
Mikrofony lze po úspěšném spárování připojit k mobilnímu telefonu. Povolte 
bezdrátové připojení mobilního telefonu, vyhledejte a najděte zařízení s názvem 
HOCO BK3 a připojte se k němu klepnutím; po úspěšném připojení budou 
spárované mikrofony vydávat zvukové výzvy současně a mohou přehrávat hudbu. 

V případě příchozího hovoru v režimu párování: pro hands-free hovory lze použít 
pouze hlavní mikrofon. 

Vypnutí v režimu párování: Jeden z modrých světelných indikátorů svítí na hlavním 
mikrofonu, dlouze stiskněte zapínací tlačítko. Tím se vypne i druhý mikrofon. 

Zvýšení/snížení hlasitosti nebo spuštění/zastavení v režimu párování: Dlouhým 
stisknutím tlačítka pro předchozí/další skladbu zvýšíte nebo snížíte hlasitost, která je 
použitelná pro oba mikrofony; Stisknutím zapínacího tlačítka na libovolného mikrofonu 
pozastavíte nebo obnovíte přehrávání. 

Vstupní režim AUX: 

Použití zvukového vstupu v režimu párování: Připojte audio kabel k druhému 
mikrofonu a spárovaný režim bude zrušen a automaticky se přejde do režimu 
AUX; poté připojte pomocný mikrofon k externímu zařízení (jako je mobilní 
telefon, počítač, MP3 přehrávač nebo jiná zvuková výstupní zařízení); hlavní 
mikrofon nebude odpojen od mobilního telefonu nebo jiných bezdrátových 
zařízení; odpojte 3,5 mm audio kabel a pomocný mikrofon se automaticky přepne 
do bezdrátového režimu a spáruje se s hlavním mikrofonem. Po připojení 3,5mm 
audio kabelu k hlavnímu mikrofonu přejde do režimu AUX a pomocný mikrofon se 
odpojí od hlavního mikrofonu; poté připojte hlavní mikrofon k externímu zařízení 
(jako je mobilní telefon, počítač, přehrávač MP3 nebo jiná zvuková výstupní 
zařízení). 

Jazyk příkazů 
Standardní: Angličtina 

FAQs: 
	
1. Karaoke mikrofon nelze spárovat s mobilním telefonem. 
A: Zkontrolujte, zda je mikrofon v režimu párování nebo opětovného připojení a zda 
je povolena funkce Bluetooth na mobilním telefonu; zkontrolujte seznam 
bezdrátových zařízení v zařízení a vymažte / zrušte mikrofon a znovu připojte 
mikrofon karaoke podle manuálu. 
2. Karaoke mikrofon nelze zapnout. 

 A: Zkontrolujte stav baterie. 
3. Lze vyměnit baterii karaoke mikrofonu? 

 A: Ano, mikrofon v sobě má vyměnitelnou baterii. Velmi ale doporučujeme nechat výměnu   

na kvalifikovaném technikovi. 



4. Karaoke mikrofon se odpojí od mobilního telefonu v okruhu 10 metrů. 

A. Zkontrolujte, zda v dosahu připojení není nějaký kovový nebo jiný předmět, který 
ovlivňuje připojení, protože bezdrátová technologie je citlivá na objekty mezi mikrofonem 
a připojeným zařízením. 
5. Po připojení mikrofonu k počítači nebo mobilnímu telefonu není slyšet žádný 
zvuk. 
A: Zkontrolujte, zda byl výstupní kanál počítače nastaven na bezdrátové zvukové zařízení a 
zda bezdrátová funkce počítače podporuje profil A2DP; také zkontrolujte hlasitost počítače / 
mobilního telefonu. 
6. Lze mikrofon použít k ovládání aplikací na mobilním telefonu po připojení 
mikrofonu a mobilního telefonu? 
A: Nastavení APP zařízení se může měnit, což způsobuje, že funkce některých APP 
nelze ovládat karaoke mikrofonem. 
	

Technické	specifikace:	

• Bezdrátová verze: Wireless V4.2 JL 
• Frekvenční rozsah: 2,4 GHz 
• Provozní vzdálenost: 10 m 
• Doba přehrávání: kolem 5 hodin, při 80% hlasitosti 
• Doba nabíjení: Asi 3 hodiny 
• Podporované profily: Headset, Hands-free, A2DP, AVRCP 
• Frekvenční charakteristika: 120 Hz - 20000 Hz 
• SD karta: Podporovány do maximální kapacity 32 GB 


