
Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u begint met het aansluiten en de bediening. Dit kost u nog geen 5 
minuten. Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen wij helpen u graag. Let op u werkt met professionele 

apparatuur. Gebruik geen drank of etenswaren boven de apparatuur! Niet gebruiken in de buurt van kampvuur, 
BBQ of vuurkorf! Schoonmaakkosten worden in rekening gebracht. In geval van storing dient u altijd te bellen 

met ons. Sluit als eerste alle andere stekkers aan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. 
Het systeem start daarna vanzelf op. Veel plezier met onze MKBOX. Karel en Dimitri

Gebruiksaanwijzing MKBOX

220 Volt Audio in Speakers

Geluidsinstallatie van 25 tot 75 personen.

MKBOX Audio Out

Aansluiten:
insteken - draaien - klik

Losmaken:
Zilverenclip naar achter trekken.

Draaien en uittrekken.

Tweede mengpaneel
Onze set maakt al gebruik van een mengpa-
neel. Sluit u onze MKBOX op een tweede 
mengpaneel aan b.v. op de lokatie of een 
DJ. Zet de Master van ons mengpaneel op 
ongeveer de helft i.p.v volledig open. In-
dien deze volledig open staat zal deze een 
te hard signaal uit sturen naar het tweede 
mengpaneel. Het totaal volume kun u dan 
op het tweede mengpaneel regelen.

CH 2AUDIO OUTHDMIStroomNiet in gebruik

HDMI

Losmaken:
Zilverenclip naar achter 
trekken.
Draaien en uittrekken.

Aansluiten:
insteken - draaien - klik

Losmaken:
Zilverenclip

naar achter trekken.
Draaien en uittrekken.

Versterker of mengpaneelTV of Beamer Telefoon, tablet, computerStopkontakt 
(als laatste aansluiten)

Onze apparatuur is beveiligd 
met twee zegelsluitingen. Bij het 
verbreken van 1 of beide zegels 

vervalt de teruggave van de borg. 
Dit is ook vermeld op het verhuur-

contract. 
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Bediening van de MKBOX 
1. Music/Karaoke: Wisselen tussen het zoeken in muziek en karaoke.
 Search:   Zoeken met het toetsenbord op een deel van de naam of deel van de titel.
 Genre:   Zoeken op een genre bijvoorbeeld; Rock, Dance Classics, Nederlands, enz.

2. Lijst met resultaten van zoeken naar een liedje.
3. Virtueel Toetsenbord. Spaties is niet nodig. Voor Andre Hazes typt u: andrehazes
4. Selectreer een nummer in de lijst (2) en druk op: ADD SELECTED om toe te voegen
5. Wachtrij van liedjes en karaokenummers.
6. Bediening van de speler. play, pauze enz..
7. Aanpassen van de wachtrij. Selecteer een nummer en maak een keuze. (5)
8. Afsluiten van het systeem. Volg de juiste procedure. Zie paragraaf hieronder. 

Afsluiten van het systeem
1. Druk op het Jukebox Jockey logo rechtsonder in beeld.
2. Kies voor Shut Down en klik op OK
3. Het systeem gaat afsluiten
4. Wacht minimaal 2 minuten. voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Online Songbook
www.aktiefkaraokeverhuur.nl

Geen beeld op TV
Waarschijnlijk heeft u de stroom aangesloten voordat alles 
verder was aangesloten.
1. Druk op het Jukerbox Jockey logo rechtsonder
2. Kies voor Restart App
3. Het programma gaat afsluiten en opnieuw opstarten.


