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IMAGEM FULL HD (HIGH DEFINITION)
Qualidade de imagem em alta definição através da conexão HDMI.

ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO VIA INTERNET
Monte o seu repertório e baixe músicas pela internet, sem sair de casa.*

CONTROLE REMOTO / MICROFONE
Opção de manusear o aparelho com controle remoto acoplado ao microfone e fio fixo ao aparelho para
cantar.

LISTA NA TELA
Encontre facilmente as canções que deseja cantar através das listas disponíveis no aparelho ordenadas
por: título, reservadas, cantadas, gravadas e favoritas.

GRAVAÇÃO DE VOZ
Cante, grave e salve no aparelho até 100 canções com sua voz utilizando as opções de ajustes pessoais
no aparelho.

BUSCA POR COMANDO DE VOZ
Pesquisa de canções do repertório do aparelho através da pronúncia do título da canção.

*Acesse www.ivideoke.com.br, clique em LOJAS, adquira o seu cartão pré pago e comece a baixar as
canções de sua preferência na comodidade do seu lar!

CARACTERÍSTICAS DO VSK-1.0



Aparelho VSK - 1.0
com microfone

Fonte bivolt Cabo RCA / P2 Cabo HDMI

CARACTERÍSTICAS DO VSK-1.0



Não colocar nenhum objeto
com líquido sobre, ou ao
redor de seu aparelho
Videokê.

Não exponha o aparelho a
mudanças bruscas de 
temperatura.



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

áudio

memória



Pesquisa de canção  através do  nome    
pronunciado pelo cantor.







MÍDIA: Exibe imagens, executa MP3 e Vídeos salvos em
um pen drive.

CONFIGURAÇÕES: Configuração padrão do aparelho,
ajusta as opções de tela, idioma, data e hora.













cronômetro







DISPLAY
CONTAGEM REGRESSIVA: Liga e desliga a contagem
regressiva que indica o início da canção.
LINHA DE LETRA: Quantidade de linhas de letra exibido na
canção.
POSIÇÃO DA LETRA: Posição da letra exibida na tela do
aparelho.
MODO DE FUNDO DE TELA: Altera a tela de fundo entre
imagem, vídeo e o modo automático entre as opções.
EXIBIR CÓDIGO QR: Liga e desliga a opção de código QR.

PONTUAÇÃO
NÍVEL DE PONTUAÇÃO: Liga e desliga a opção de pontuação.

SISTEMA
MICROFONE MUDO: Opção para mutar o microfone deixando
apenas a função de controle remoto.
TAMANHO DA TELA: Ajusta a tela do aparelho com a tela da TV.
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE: Atualiza o sistema do aparelho
através das opções online ou USB.
RESETAR: Restaura os padrões de fábrica do aparelho.
USBSONG: Atualização de canções via pen drive.



QUIZ



Utilize o MENU INICIAL para escolher a opção desejada:

MÍDIA: Exibe imagens, executa MP3 e Vídeos salvos em um pen drive.



Utilize o MENU INICIAL para escolher a opção desejada:

TELA
COLOR  SETTING:   Configuração  de   brilho,  contraste,
saturação  e  tamanho  da  fonte  apresentada  na tela  do
aparelho.
MODE SETTING:  Configurações  de  HDMI. Para alterar,
escolha a  opção correspondente a tecnologia de sua  TV
(HD, FULL HD e 4K).

PESSOAL
IDIOMA  E   ENTRADA:   Alteração   de  idioma  aparelho,
opções  de  teclado e pesquisa  por  voz.  Para configurar
siga as instruções do próprio aparelho.

SISTEMA
DATA E HORA: Informação  e  ajuste  de  data  e  hora  no
aparelho.
Para sair, tecle         ou HOME em seu controle remoto.

OBS:  A opção de Wi-Fi apresentada nas configurações do
aparelho, encontra-se desativada.





Checar se o cabo de força está conectado na tomada.
Aperte o botão LIGAR (    ) do controle remoto ou painel frontal do aparelho. 



BRANCO (L)
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