
Handleiding Karaokeset 

 

De Karaokeset bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 1x Flightcase met apparatuur 

 2x Luidsprekers 

 2x Statieven voor luidsprekers 

 1x 32” TV 

 1x Statief voor 32” TV 

 1x Laptop incl. laptoptas 

 2x Microfoons 

 1x Statafel 

 Bekabeling 
 

 

Plaats de statafel op de gewenste plek. Hou aan de 
achterkant voldoende ruimte om straks de snoeren 
aan te sluiten en het statief voor de TV te plaatsen. 
Wij adviseren ongeveer 1 meter ruimte vrij te 
houden. 

 

Plaats links en rechts van de statafel de statieven voor  
de luidsprekers. Dit zijn twee dezelfde statieven. 
 
De statieven kunnen maximaal 4 meter links en 
maximaal 4 meter rechts van de statafel worden 
geplaatst. 
 
Vergeet de statieven niet te borgen met de borgpen 
in de midden. 

  



 

Plaats de luidsprekers op de statieven en kijk gelijk 
even of de knop “POWER” op “0” staat. Draai de 
bevestigingsknop onder aan de luidsprekers aan zodat 
deze vast zitten op de buis van het statief. Vast = vast. 

 

Stop de eurostekkers in de luidsprekers en leg de 
stekkers voor in het stopcontact neer op de statafel. 

 

Plaats nu het statief voor de televisie op ongeveer 
een halve meter afstand achter de statafel. 
Schuif de buis 2 of 3 gaatjes omhoog en schuif in het 
in het gaatje de borgpen en draai de buis licht vast. 

 

Pak de televisie voorzichtig uit de koffer en plaats 
hem boven op de buis en draai hem licht vast zodat 
hij op z’n plek blijft staan. 

  



 

Stop de HDMI-kabel achter in de TV in de poort 
“HDMI 2”. Het kan zijn dat deze kabel nog in de 
televisie zit! 

 

Plaats nu de flightcase van de afbeelding hiernaast op 
de statafel.  
 
Haal zowel de deksel aan de voor- als achterkant eraf 
d.m.v. de vlindersloten aan de zijkant open te 
draaien. 
 
 

 

Aan de achterkant zit een stekkerdoos met daaronder 
veel kabels die je voorzichtig eruit kunt halen. 
 
Hieronder leggen we uit waarvoor de kabels zijn. 

 

Deze stekker is van de stekkerdoos welke achter op 
de flightcase zit. In deze stekkerdoos zit reeds 1 
stekker. Deze is van de apparatuur aan de voorkant 
van de flightcase. 
 
De stekkers van beide geluidsboxen, van de TV en de 
laptopvoeding kun je in de stekkerdoos achter op de 
flightcase stoppen. 
 
De stekker van de stekkerdoos stop je vervolgens in 
het stopcontact. 

  



 

Dit zijn de pluggen waarop beide microfoons 
aangesloten worden. Deze leg je bovenop de statafel. 
Op beide pluggen staan nummers welke 
overeenkomen met de nummers op de apparatuur 
voorin de flightcase. Aangegeven met “Mic 1” en 
“Mic 2”. Hier kun je de microfoons harder en zachter 
zetten. 

 

Dit is een mini-geluidskaart en stop je straks in een 
USB-aansluiting van de laptop. 

 

Van de lange zwarte kabel met 1 rode en 1 zwarte 
plug gaat 1 plug in de linker luidsprekers en de 
andere plug in de rechter luidspreker. 

 

Plaats nu eerst de laptop boven op de flightcase. Als 
het goed is komt de TV er mooi bovenuit en kun je 
straks de tekst meezingen vanaf het grote 
televisiescherm. 

  



 

Tijd om alle kabels aan te sluiten! 
Stop de lange zwarte kabel (rode of zwarte plug 
maakt niet uit) in de linker luidspreker onder de 
aanduiding “Balanced line input”.  
Met de knop “Level” en “Volume”, rechts naast de 
ingang, regel je rechtstreeks de volume van iedere 
luidspreker. De knop “Level” is voor de hardheid van 
het inkomende signaal en mag op “Max” worden 
ingesteld. Vervolgens regel je met de knop “Volume” 
de hardheid van het geluid. Zet deze eerst 
bijvoorbeeld tot de helft open. Je kunt ‘m later altijd 
nog harder zetten als het moet. Meest ideaal is als op 
beide luidprekers de knoppen hetzelfde staan. 

 

Stop de andere zwarte kabel in de rechter 
luidspreker. Ook hier onder de aanduiding “Balanced 
line input”. 
 
Met de 2 rode knoppen onder “Volume” regel je de 
hoge tonen en de bass. Meest ideaal is als ook deze 
knoppen op beide luisprekers hetzelfde staan. 

 

Stop de HDMI-kabel van de TV in de HDMI-poort van 
de laptop. 

 

Stop de mini-geluidskaart in een USB-poort van de 
laptop. 



 

Sluit beide microfoons aan. De plug zit stevig vast 
nadat je een klikje hoort/voelt. De plug kan dan niet 
meer losschieten. 
 
Op de plug staat welk nummer de microfoon is.  
1 of 2. Dit is handig voor de bediening zoals harder en 
zachter zetten. 
  

 

Tijd om alles aan te zetten! 
Als eerste zet je de TV aan met de rode knop 
bovenaan op de afstandsbediening.  
 
Waarschijnlijk staat deze al automatisch op ingang 
“HDMI 2”. Mocht dit niet zo zijn kun je deze ingang 
kiezen met de knop “Sources” 

 

Zet nu de laptop aan met het knopje linksboven het 
toetsenbord. De draadloze muis kun je aan de 
onderkant aanzetten met het aan/uit-knopje. 
 
Eerst zie je even ons logo, daarna opent automatisch 
de Karaoke software. Let op: dit kan even duren! 
 
Eventuele meldingen over updates e.d. kun je 
annuleren. 

  



 

Zet nu de apparatuur in de flightcase aan. Deze 
apparatuur is voor de bediening van het volume van  
de laptop, de microfoons en de echo.  
 
Links, onder “Digital Echo” kun je met de 3 
draaiknoppen de echo instellen. De 2 drukknopjes 
links en rechts naast de 3 draaiknoppen heb je niet 
nodig. 

 

Pas als allerlaatste zet je beide luidsprekers aan met 
het knopje POWER op de achterkant. 

 

Inmiddels is de laptop helemaal opgestart en zie je 
de Karaoke-software zoals op de afbeelding 
hiernaast. 

 

Door 2x op “SONG NAME”te klikken staan alle 
artiesten op alfabetische volgorde. 
 
In het invulveld naast “KTV Quick Search” kun je 
artiesten of titels zoeken. Met het gummetje rechts 
naast het invulveld kun je de zoekterm verwijderen 
en ga je terug naar complete lijst van 
karaokenummers. 

  



 

Onderaan in het scherm (zie afbeelding hiernaast) 
kun je met het pijltje naar rechts telkens verder 
door de titels bladeren. 

 

Door 1 KEER op het groene pijltje te klikken zal het 
betreffende muzieknummer aan de playlist (rechts 
in het scherm) worden geplaatst en automatisch 
worden afgespeeld.  
 
Je kunt hier net zoveel muzieknummer aan 
toevoegen als je zelfs wilt. De lijst blijft automatisch 
doorspelen. Mocht je een nummer uit de playlist 
willen verwijderen. Ga je erop staan en druk je op 
het prullenbakje erboven. 

 

Bij het afspelen van een muzieknummer verschijnt 
de tekst/clip automatisch op de TV. 
 
Mocht dit niet het geval zijn pas dan de 
beeldscherminstellingen op de laptop aan: 
-Ga met je muis op het bureaublad staat 
-Klink op de rechter knop van de muis 
-Kies “Beelscherminstellingen” 
-Kies bij “Meerdere beeldschermen” de optie “Deze 
beeldschermen uitbreiden”. 
-De tekst zou nu op de TV zichtbaar moeten zijn. 

 
De bediening van de Karaokeapparatuur spreekt voor zich: 
-Mic 1: Hier regel je de volume van microfoon 1  
(microfoon aan/uit zetten kan met het knopje bovenop de microfoon. 
 
-Mic 2: Hier regel je de volume van microfoon 2 
(microfoon aan/uit zetten kan met het knopje bovenop de microfoon. 
 
-Laptop: Hier regel je de volume van de Laptop, dus de Karaokemuziek 
 
-Volume: Hier regel je de algemene volume 
 

Let op: 
Nooit de microfoons te dicht bij de luidsprekers houden. Hierdoor ontstaat een hoge pieptoon en 
raken de geluidsboxen (en je oren) beschadigd. 



 

Even geen zin om te zingen? 
  
Op de laptop staan Party Hits in verschillende 
muziekstijlen. Zoals bijvoorbeeld Nederlandstalig, 
Dance, Dance Classic, Hits4Kids, Ballads en meer. Elk 
genre heeft een duur van 8 uur non-stop muziek. 
 
Zo zet je de muziek aan: minimaliseer de Karaoke 
software zoals aangegeven op de afbeelding 
hiernaast. 

 

Klik op een van de muziekstijlen onder op het 
bureaublad. 

 

De muziek zal automatisch via Windows Media 
Player worden afgespeeld. De volume is te regelen 
via de apparatuur voor in de flightcase. 
 
Wil je weer gaan Karaoke? Druk dan op het kruisje 
van Windows Media Player en maximaliseer de 
Karaoke software weer. Je kunt dan verder gaan 
met zingen! Veel plezier!! 

 

Kom je er niet uit of zijn er problemen? 
Wij helpen je graag! 

Bel 0655904989 

 


