CONTROLE REMOTO (Funções)
Lig./desl.

Lista de reservadas
Cancela músicas reservadas
Inicia gravação através da
lista de canções reservadas
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CANCEL

RESERVE

Teclado numérico
Retorna a tela anterior
Insere canções na lista reservadas
Duplica música na lista reservadas

GUIA RÁPIDO

Cursor direcional para cima

REC

OK/play-stop

Cursor direcional

OK

Altera o TOM da música
(masculino / feminino)

Tela Menu aplicativo

Cursor direcional para baixo

M/F

Parar a execução da música
Ajusta o TOM da canção
Play/pause
Indica o idioma para seleção
Lista de canções populares
Conﬁgurações do aparelho
Volume (-)
Volume (+)
Altera imagem de fundo

#

+

KEY

VOL

b

-

NATION

SINGER

SETUP

POPUL

V-

V+

BGV

VOCAL

NEW

FAVOR

MICROPHONE

E-

Tempo (-)
Tempo (+)

TITLE

EZ-850

E+

Ajusta o volume da canção
Lista de canções por interprete
Lista de canções por título
Inserir nova canção
durante a execução
Favoritar canção
Ajusta de eco (+)
Ajusta de eco (-)
Ajusta nível da melodia
Ajusta nível da melodia
Avança mídia do pen drive
Retrocede mídia do pen drive

COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL
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INSTALAÇÃO DO APARELHO EZ-850

LISTA DE CANÇÕES

1- Instalação do Aparelho
Conecte a fonte (Bivolt 100~240V / 50~60Hz - 2A) na tomada e ao seu aparelho EZ-850.
OBS.: Usar somente a fonte original que acompanha o aparelho.

Através do controle remoto, faça a busca de canções nas listas do aparalho EZ-850.
Ao escolher a canção desejada, aperte o botão OK em seu controle remoto.

2- Conexão HDMI
Conecte o cabo na saída HDMI do aparelho EZ-850 e ao seu aparelho televisor.
OBS.: Caso o aparelho esteja sem áudio, veriﬁque se a conﬁguração SETUP está
em HDMI.
3- LIGAR/DESLIGAR
Pressione o botão ON/OFF na parte traseira do aparelho e segure por 3 segundos.
Aguarde até aparecer a tela de apresentação e pressione o botão OK do controle remoto.
ATENÇÃO!
Não interrompa o processo de inicialização do aparelho pois, poderá gerar problemas ou
daniﬁcar o sistema. Antes de conectar o seu aparelho Videokê, leia atentamente o manual
de seus equipamentos (TV, ampliﬁcador, home theater, etc) para que as conexões sejam
realizadas corretamente.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
PAINEL POSTERIOR
1- DC INPUT
Entrada para a fonte
(Bivolt 100/240V 50~60Hz - 2.0A)
que acompanha o aparelho.
2- POWER
Liga, desliga o aparelho.
3- TF CARD
Entrada para cartão Micro SD.
4- LAN
Portas de entrada para cabo de
rede (internet).

5- USB
Portas de entradas para Pen Drive.
(Utilizar somente a porta de entrada
2.0 a direita ao lado da porta LAN).
6- SAÍDA HDMI
Saída digital HDMI.
7- SAÍDA A/V
Saída analógica de áudio e vídeo.
8- AUDIO
Entrada auxiliar P2 para som estéreo.

ATENÇÃO: Não utilize outras fontes pois poderá provocar a queima de componentes.

TÍTULO
Tecle TITLE no controle remoto para a busca de repertório por ordem de título.
INTÉRPRETE
Tecle SINGER no controle remoto para a busca de repertório por ordem de cantor em
ordem alfabética.
IDIOMA
Tecle NATION no controle remoto para selecionar o repertório do idioma desejado.
Neste modo, os nomes estarão por ordem alfabética.
CÓDIGOS
Tecle o botão OK no controle remoto para acessar a tela de busca e digite o código da
canção desejada.
RESERVADAS
Utilize entre TÍTULO ou CÓDIGOS da canção e tecle RESERVE no controle remoto
para adicionar a canção desejada que passará a fazer parte da lista de RESERVADAS.
FAVORITAS
Tecla o botão FAVOR no controle remoto para adicionar a canção desejada na lista de
FAVORITAS. Após selecionar as canções favoritas, saia da tela de busca e tecle novamente FAVOR para acessar a lista de FAVORITAS.
GRAVADAS
Através da lista desejada escolha uma canção e tecle PLAY / PAUSE para começar a
executar a música e em seguida, tecle o botão REC no controle remoto para iniciar a
gravação. Na tela haverá uma indicação de que a canção está sendo gravada.
Para acessar a lista de canções gravadas, tecle SETUP no controle remoto selecione a
função GRAVANDO para: tocar a música, copiar para um pen drive ou excluir.
ITENS INCLUSOS

