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GE-2007.04 karaoke set  
 
 

Lees voor het opzetten en gebruiken van de karaoke set deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikers- 
handleiding bij de karaoke set. Handel altijd volgens de aangegeven 
voorschriften.( sluit eerst alle kabels aan voordat u er stroom opzet ! ) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  Gebruikershandleiding 
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 Opzet instructies:  

    
                        Stap 01.                      Stap 02. 

 
 

 
 
 
 

    
                        Stap 03.                      Stap 04. 

 
 
 
 

    
                        Stap 05.                      Stap 06. 
 
 

Controleer of alle onderdelen van de 
geluidsset aanwezig zijn aan de hand van de 
checklist. Mocht dit niet het geval zijn, neem 
dan contact op met Withagen-
attractieverhuur. 

Neem het  K&M wind-up luidsprekerstatief 
en draai de knop los en klap de 3 poten naar 
buiten.   LET HIERBIJ OP JE HANDEN . 

Voor de stabiliteit wordt de middelste poot 
minimaal 5cm van de grond geplaatst . 

Vergrendel de drie poten van het statief door 
de zwarte sterknop aan te draaien 

Neem een luidspreker en schuif hem over  
het statief , vergrendel de speaker door aan 
de achterzijde de aanwezige bout aan te 
draaien. 

Neem de multikabel  220 volt (speaker kabel) 
en maak het klittenband los. 
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                        Stap 07.                      Stap 08. 

 
 
 
 
 

    
                        Stap 09.                      Stap 10. 

 
 
 
 
 

    
                        Stap 11.                      Stap 12. 

 
 
 

Klik de zwarte en de grijze stroom stekker in 
de daarvoor bestemde openingen. Zorg dat de 
schakelaar van de stroom op 0 staat zet de 
volume knop links boven half open.  

Draai de sterknop los, houdt nu de grijze 
knop ingedrukt terwijl u met de slinger de 
luidspreker tot de gewenste hoogte draait. 
Vergrendel de hoogte door de zwarte 
sterknop aan te draaien

Plaatst beide luidsprekers en beide televisie’s 
op de statieven en de karaoke mixer op een 
tafel in het midden. 

Aan de zijkant van de karaokemixer zitten 
twee vergrendel sloten , door de vleugel uit te 
klappen en te draaien ontgrendeld u het 
deksel. 

Aan de voorzijde zit een lade onder de 
karaoke speler. 

In de lade zitten twee microfoonkabels met 
twee microfoons in een etui en twee scart 
kabels voor de tv’s met de afstandsbediening.  
Ook de lijsten met de muzieknummers liggen 
in de lade. 3 
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                        Stap 13.                      Stap 14. 

 
 
 
 
 

                             
                        Stap 15.                      Stap 16. 

 
 
 
 
 

    
                        Stap 17.                      Stap 18. 

 
 

Plaats de scart-kabel uit de lade in de tv.  
Let erop dat er geen stroom op de televisie 
staat, i.v.m. schade. 

In de transsportkist zitten twee zwarte 
signaal-kabels deze worden aangesloten op 
de scartkabels van de tv. 

In de transsportkist zit een kabel voor de 
stroom van de karaoke mixer. 
Steek  de stekker in de aansluiting en draai 
deze naar rechts, tot hij vastklikt. 

Neem de stekkers van de tv’s en steek deze 
in de openingen met de tekst: video out .     
Let hierbij op dat de stekkers vastklikken in 
de aansluiting . 

Neem een kabel van de luidsprekers en plaats 
de zwart gekleurde stekker in de aansluiting, 
met de tekst: audio out . 
Duw de stekker er zover in dat hij vastklikt.    

De blauw/grijze gekleurde  stekker 
vergrendelt zich door hem naar rechts te 
draaien, doe hetzelfde met de andere 
luidsprekerkabel. 
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                        Stap 19.                      Stap 20. 

 
 
 
 
 

    
                        Stap 21.                      Stap 22. 

 
 
 
 
 

                              
                     Stap 23.                                     Stap 24. 
 
 
                   
 

Neem de xlr-microfoon kabel en steek de 
stekker rechtsboven in één van de twee 
aansluitingen 

Plaats de andere xlr-microfoonkabel in de 
andere aansluiting . 

Steek de andere stekker in de microfoon , 
wanneer deze klikt is hij vergrendeld. 

Plug de twee stekkers van de tv’s en de 
hoofdstroom van de karaoke-speler in de 
haspel en steek daarna pas de stekker in het 
stopcontact. 
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Door op het naar beneden gerichte pijltje bij 
de   P  te drukken zet u het scherm op E 1. 
Zie volgende foto.  

Zet nu de schakelaars aan de achterzijde van 
de boxen op stand 1. 
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Instructie afstandsbediening: 
 
 
 
 

                                                                             
                       

 
 
 
 
 

 

Toetsen voor het regelen van het 
geluidsniveau van de muziek. 

Toets voor het openen en sluiten 
van de dvd-lade.  

Wanneer u keuze is gevallen op 
een Nederlandstalig nummer . 
Dan werkt de karaoke-speler als 
een dvd-speler . 
Druk eerst op de toets title voor 
het hoofdmenu, en gebruik deze 
toetsen voor de juiste nummer op 
te zoeken. Deze toetsen gebruikt u om 

het muziek nummer te starten 
en te stoppen of een pauze in 
te lassen. 
Met de onderste toetsen : 
prev en next kunt u bij een 
Engelstalige cd een nummer 
selecteren. 

Wanneer u een 
Nederlandstalig nummer 
gekozen heeft, drukt u op 
deze toets voor het 
hoofdmenu.

Wanneer u een Engelstalig 
nummer heeft uitgekozen, dan 
kunt u met deze toetsen het juiste 
nummer selecteren. 
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                      Stap 25.                                 Stap 26. 
 

 
 
 
 
ALLE AANSLUITINGEN ZIJN KLAAR, TIJD VOOR MUZIEK EN ZANG! 
 
Let hierbij wel op voor zogenaamde feedback, ook wel rondzingen of fluiten genoemd. 
Dit is hinderlijk voor u en uw gasten en schadelijk voor de luidsprekers. Mocht de installatie  
gaan “fluiten” zet dan meteen de MIC draaiknop zachter (deze vindt u boven de karaoke speler )  
en laat de zanger meer afstand nemen van de luidsprekers,of draai de luidsprekers naar buiten zodat de 
luidsprekers weggedraaid zijn van de microfoons. 
 
 
GOED OM TE WETEN: 
 
Zolang het lampje ACHTEROP de luidsprekers groen blijft en niet af en toe rood kleurt worden de speakers 
niet overbelast. Overbelasting kan schade opleveren aan het materiaal en het gehoor van u en uw gasten…. 
Doe daarom niet te gek!  
 
 
TER BESCHERMING VAN DE APPARATUUR: 
 
Houdt dranken weg bij de installatie en stel de apparatuur nooit bloot aan  
neerslag, dit kan ernstige schade en levensbedreigende situaties opleveren. 
De huurder is verantwoordelijk voor alle schoonmaakkosten en/of 
schade aan de geluidsapparatuur in welke vorm dan ook. 
Zorg dat u de kabel veilig aan de kant heeft liggen zodat er niemand  
over kan struikelen. Leg er desnoods een kleed of mat er overheen. 
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De karaokeset is nu klaar voor gebruik, en 
kunt u door de zanger(es) een gewenst 
nummer laten zingen., 

Op het tv-scherm verschijnt de tekst : mr. 
Entertainer karaoke collection. 
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BIJ HET AFBREKEN LET OP DINGEN: 
 

                           
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 

                        
 
CHECKLIST: 
 

De zilverkleurige stekkers verwijderd u door 
een knopje in te drukken bij de aansluiting. 

Bij het loshalen aan de linkerzijde het 
zilverkleurig knopje indrukken 

De grijs/blauwe stekker verwijdert u door 
eerst het zilverkleurige knopje aan de zijkant 
in te drukken en hierna de stekker naar links 
te draaien. 

Bij het ontkoppelen van de microfoon het 
zilverkleurig knopje op de stekker indrukken. 

Zet de aan / uit schakelaar op stand 0 

Haal eerst de stekker uit het stopcontact  van 
de kabelhaspel. 
Druk nu het zilverkleurig knopje op de 
blauwe stekker in en draai de stekker naar 
links nu kunt u hem eruit halen . 
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N.B. :  Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.  
            Leg de kabels uit de loopzone of bescherm deze door er een mat op te  
            leggen, zodat er geen struikel gevaar ontstaat. 

 
 
 
 
 

Zijn er problemen of defecten aan de geluidsinstalatie,  
bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer  0164 - 23 51 43   

of mobiel 06 - 517 49 020 
 
 
 

 
 

 
 

VEEL PLEZIER MET DE KARAOKE SET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in 
overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen  
van 3 september 1996. 
 

 
 
 
 

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik 
van de karaoke set gedurende de gehele verhuurperiode. 
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