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VMP 3700 plus
MANUAL DO USUÁRIO
APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

COMBINA MÚSICA & IMAGEM EM ARTE!
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OUTROS DADOS
GRÁFICO DE TOM E TEMPO
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RÁPIDO

LENTO

ESPECIFICAÇÕES
1.

APARELHO:

VIDEO MUSIC PLAYER

2.

MODELO:

VMP 3700 plus

3.

VOLTAGEM:

AC 110V/60Hz ~ 220V/50Hz - voltagem automática

4.

CONSUMO:

máximo de 21W

5.

SAÍDA DE ÁUDIO:

500mV (rms)

6.

SAÍDA DE VÍDEO:

1Vp-p 75 ohm desbalanceado

7.

ENTRADA DE VÍDEO:

1Vp-p 75 ohm desbalanceado

8.

DIMENSÕES:

L420xP350xA117(mm)

* Es
a qu
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ÍNDICE

Agradecemos por adquirir nosso
aparelho Videokê.
Para melhor aproveitamento do
VMP 3700 plus, leia com atenção
este manual.
Após a leitura, guarde bem este
manual junto com o termo de
garantia.
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PARA USO CORRETO
C

Não introduzir nenhum
objeto
Tome cuidado para não
colocar metais ou outros
objetos dentro do aparelho, pois isto pode danificálo e provocar choques
elétricos e incêndios.

Não coloque o VMP 3700
plus onde haja mudanças
bruscas de temperatura.

Mãos molhadas
Não toque o aparelho com
as mãos molhadas, pois
isto pode causar choque
elétrico.

Evite instalar o aparelho
em lugares com muita umidade ou poeira.
Não coloque nenhum copo
ou vaso com água sobre o
aparelho.

Fio de força
Segure o plugue e não o
fio quando desligar o aparelho da tomada.

Não instale o VMP 3700
plus onde haja trepidação
ou campo magnético.

Odor químico
Quando sentir um odor
tóxico causado por
queima, desligue o aparelho da tomada e procure
uma assistência técnica
para fazer os reparos.

Não ligue a tomada de
força até que todas as
conexões do aparelho
estejam completadas.
Caso contrário, pode ocorrer falha no funcionamento.

Limpeza
Para limpar a superfície,
use panos secos e limpos.
Não use gasolina, benzina
ou solvente.

Não cobrir a parte superior
e lateral do aparelho, para
evitar aquecimento.
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•V

CONTROLE

Não instale o VMP 3700
plus diretamente sob luz
forte nem deixe próximo a
fontes de calor, tais como
aquecedores.

CARTUCHO

Não mexer no interior
Não abrir a tampa.
Mexer no interior do aparelho pode gerar choques
elétricos.

OUTROS DADOS
COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL

00

• Verifique estes importantes pontos antes de requisitar assistência técnica.

z
oa
mo

CONTROLE
REMOTO

PROBLEMAS

700

as
.

Não funciona.

VIDEOKÊ

Não liga.

o
umi-

CARTUCHO
ROM

• Pilhas fracas.
• O controle remoto está fora do
ângulo máximo ou muito distante
do aparelho.

• Substitua as pilhas.
• Ajuste o ângulo e diminua a
distância.

• não está corretamente plugado.

• Conecte-o corretamente.

• O conector de saída de vídeo
não está conectado ao aparelho
de televisão.

• Consulte a página 8.

Ausência de som.

• O cabo de áudio não está conectado corretamente.

• Consulte a página 8.

Ausência de som do
microfone.

ão

SOLUÇÃO

Ausência de imagem na
tela.

opo
eo

700

CAUSAS

Não toca a música do
cartucho.

• O volume do microfone está no
mínimo.
• O microfone não está conectado
na entrada.
• o cartucho está mal colocado.
• a música selecionada não consta
no cartucho em uso.

• Ajuste o volume.
• Conecte-os corretamente.

• Confira se o cartucho está colocado corretamente.
• Confira o código da canção
escolhida.

corn-

rior
ara
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COMO FUNCIONA
USO DO MICROFONE

1

2

PLUGAR

AJUSTE DE VOLUME

CA
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• Plugue o(s) microfone(s) na entrada
MIC 1 e/ou MIC 2 (canto esquerdo do
aparelho).

3

• Ajuste o volume dos microfones.
Eles têm ajustes individuais, no lado
direito do aparelho.

4

ECHO (NÍVEL DE ECO)

CUIDADOS AO
USAR O MICROFONE

• Se você aproximar o microfone dos alto-falantes,
ouvirá um ruído estridente (microfonia). Mantenhaos afastados.
• Se você cantar em voz baixa, pode não obter uma
boa pontuação. Portanto, mantenha uma distância
adequada. Os quatro dedos da mão, verticalmente
colocados entre o microfone e a sua boca, dão a
medida adequada.

• Se usar o controle remoto, use os
botões ECHO.

22
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• Ajuste o nível de eco usando o botão
ECHO do aparelho e, em seguida, gire
o controlador.
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INFORMAÇÕES ANTES DO USO

CARACTERÍSTICAS DO VMP 3700 plus
• QUALIDADE DE SOM DIGITAL
As músicas do VMP 3700 plus foram inseridas com
alta tecnologia de som estéreo digital sem ruídos, proporcionando qualidade eterna.

• AJUSTE PELO MENU
Pode-se controlar diversos itens, tais como generosidade da pontuação, tempo de exibição de cada
imagem etc.

• PONTUAÇÃO
A pontuação não avalia o cantor, mas sim a intensidade do som captado pelo microfone. Logo, a finalidade é apenas proporcionar mais diversão.

• AUTO-TESTE
Quando ligado o aparelho, todas as funções são automaticamente testadas. Não havendo falhas ou problemas, aparece na tela a mensagem “Escolha o número
da canção”

• VARIEDADE DE MODO DE EXECUÇÃO AUTOMÁTICA
Você pode optar entre os modos simples, função contínua (ordem numérica), função randômica (escolha
aleatória de canções), função repetitiva (repetição de
uma determinada canção).

• FÁCIL ADIÇÃO DE NOVAS CANÇÕES
Se você adquirir outros cartuchos de canções, poderá
facilmente adicionar suas canções favoritas nos compartimentos de cartucho.

• FACILIDADE DE PROGRAMAR
Você pode programar facilmente suas canções
favoritas, conferindo os números e títulos das
canções durante a programação. Isto pode ser pelo
controle remoto ou pelo aparelho. Pode-se programar
até 20 canções. Somente a próxima a ser executada
é identificada pelo nome e número. As seis seguintes
são identificadas apenas pelo número.

• AJUSTE DE TOM E RITMO (TEMPO)
Pode-se ajustar a escala em até 12 tons.
• HOMEM / MULHER (MALE / FEMALE)
Na tela, há a opção Homem (Male) ou Mulher
(Female), para adequar o tom da música à sua voz.
• AMPLAS FUNÇÕES NO CONTROLE REMOTO
Você pode controlar a maioria das funções pelo controle remoto.

• SUBSTITUIÇÃO E CANCELAMEMTO
Você pode facilmente corrigir e cancelar as canções
programadas na tela.

• MICROFONE MIXER
Pode-se usar dois microfones simultaneamente.

• CHEER MODE
Aumenta a intensidade do som dos instrumentos e
acelera o ritmo, para dar mais ânimo.

• CONTROLE DE ECO
Este aparelho já vem com a função de controle de eco
do microfone.

• BELAS IMAGENS DE FUNDO
Várias imagens de alta qualidade estão
armazenadas, podendo ser exibidas na tela sem a
necessidade de conectar um outro aparelho.

• EQUALIZAÇÃO MANUAL E PRÉ-PROGRAMADA
O ajuste detalhado de som pode ser feito pelas 7 bandas de equalização. Há ainda quatro equalizações
pré-programadas: POP / JAZZ / CLASSIC / LOUDNESS. Pode-se criar diversos “ambientes” para cada
canção.

• SELEÇÃO DE IMAGENS
Pode-se conectar com outros aparelhos como VCR,
LD, DVD, Camcorder e assim selecionar a imagem de
sua preferência.

• FUNÇÃO SEARCH (PROCURA)
É possível encontrar a canção desejada usando apenas o controle remoto, sem consultar a lista.

• EFEITO SONORO
Dependendo da pontuação obtida na canção, ouve-se
uma fanfarra.
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
PAINEL FRONTAL
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1

POWER
liga e desliga

13

SELETOR DE EQUALIZAÇÃO (EQ.SET)
Para iniciar o ajuste manual da equalização

2

DEMO
explicação das funções do Videokê

14

ECO (ECHO)
Para iniciar o ajuste do nível de eco

3

PONTUAÇÃO (SCORE)
aparece a pontuação na tela

15

PROCURA (SEARCH)
Para iniciar a procura da música

4

EXECUÇÃO AUTOMÁTICA (P.WAY - P.MODE)
toca as canções automaticamente

16

5

REMOTE SENSOR
sensor de controle remoto

INÍCIO / PAUSA (PLAY / PAUSE)
para iniciar a canção, pará-la temporariamente ou
escolher bandas de equalização manual

17

PARE (STOP)
parar definitivamente a canção

18

REINICIAR (REWIND)
para voltar a canção desde o início

6

VFD / LED DISPLAY (WINDOW)
Tela de equalização gráfica e controle de nível
de volume da música e eco dos microfones

7

NÚMEROS
para escolher a canção

8

MOSTRADOR DA ENTRADA DE IMAGEM
mostra qual a entrada de imagem

9

SELETOR DE IMAGEM
alterna a entrada de imagem interna ou externa

10

EQUALIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA
quatro opções de equalização

22

MASCULINO
tom adequado à voz masculina

11

VOLUME DOS MICROFONES
Controle independente para cada um
dos microfones

23

FEMININO
tom adequado à voz feminina

VOLUME / NÍVEL DE ECO / EQUALIZAÇÃO
Botão seletor para controlar volume, nível de
eco e equalização manual

24

12

CANCEL
cancela a música escolhida

25

MEMORY
programa a canção escolhida

19

20

21

RITMO (TEMPO)
ajuste do ritmo da canção
MIC 1 E 2
entradas de microfone 1 e 2
TOM (KEY)
ajuste de tom, para cima (up) ou para baixo (down)

4
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COMO FUNCIONA
FUNÇÕES EXTRAS

1

2

CHEER (ÂNIMO, INCENTIVO)
• Aperte o botão CHEER no controle
remoto, a qualquer momento.

PRO (SEM MELODIA)
• Aperte o botão PRO durante a execução da música.

CHR

PRO

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

ELECTRONICS

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

VMP 3700 plus

Raf

VMP 3700 plus

• Aparece a função PRO e a música ficará sem
melodia (voz-guia).
• Para cancelar, aperte o botão mais uma vez.
• A função é cancelada automaticamente ao final da canção.

• Aparece a função CHR na tela e a música fica mais
viva, mais alegre.
• Aperte o mesmo botão mais uma vez para cancelar.
• A função é cancelada automaticamente ao final da canção.

3

ELECTRONICS

4

TEMPO (RITMO)

KEY (TOM)

TEMPO: +1
llIIllIlIIIII

TOM: Em
llIIlllIIIIII

Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic

Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic

BATUQUE

BATUQUE

• Usando os botões de TEMPO pode-se aumentar
ou diminuir o ritmo da música (até 6 níveis mais
rápido ou mais lento)

5

• Escolha o tom adequado à sua voz apertando um
dos botões KEY, durante a execução da música.
(Pode-se controlar até 6 meio-tons para cima ou
para baixo)

6

MALE / FEMALE (HOMEM/ MULHER)
• Para o ajuste inicial do tom de voz adequado,
aperte o botão MALE ou FEMALE

VOLTAR AO TOM ORIGINAL
• Para retornar ao tom original tecle o botão
NORMAL, no aparelho ou no controle remoto.

TOM HOMEM

BATUQUE

• DICA: procure memorizar ou anotar o tom adequado das suas músicas preferidas. Assim, na próxima
vez em que você cantar, poderá fazer o ajuste rapidamente e perceberá como as canções serão
cantadas confortavelmente por você. Lembre-se:
se ao cantar você sente desconforto, está prejudicando a sua voz.

Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic
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COMO FUNCIONA

PA

SELEÇÃO DA ENTRADA DE IMAGENS

1

2

CONEXÃO

• Antes de ligar o aparelho Videokê, conecte com o
aparelho externo que vai gerar as imagens.

SELEÇÃO DA IMAGEM

A cada vez que se aperta a tecla VIDEO, alterna-se
a imagem de fundo entre interna (da memória do
aparelho Videokê) e externa (até três conexões).

• Aperte o botão VIDEO do controle remoto para
escolher a entrada das imagens de fundo.

Diferente do que acontecia em relação ao modelo
anterior, o aparelho externo que vai gerar as imagens
não precisa ser ligado antes do Videokê. Apertando a
tecla VIDEO, aparece na tela quais são as entradas de
vídeo que estão conectadas.

MENU (NÍVEL DO SCORE, TEMPO DE CADA IMAGEM, SELEÇÃO DE IMAGENS)

Esta importante e inovadora função só pode ser acionada pelo
controle remoto. Tecle ENTER. Surgirá na tela as opções que
constam na figura ao lado.
O NÍVEL DO SCORE regula a “generosidade” do julgamento do
aparelho. Para a direita (tecla ), a pontuação sobe. Para a
esquerda (tecla
), a pontuação diminui.
O TEMPO DE CADA IMAGEM pode ser acessado ao teclar
DOWN. Daí, pode-se aumentar (tecla ) ou diminuir (tecla
)o
tempo de duração de cada imagem na tela.
A SELEÇÃO DE IMAGENS oferece duas opções: mostrar imagens pré-selecionadas (NORMAL) ou exibir todas as 150 imagens
existentes (TODAS).
Para sair do Menu, selecione SAIR e tecle 

MENU
> NÍVEL DO SCORE
TEMPO DE CADA IMAGEM

lllIIIII

SELEÇÃO DE IMAGENS

[NORMAL]

SAIR
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
PAINEL POSTERIOR

4
1

2

3

5

PUSH

1

AC INPUT
entrada de força

2

PUSH
compartimento de cartucho

3

VIDEO OUT
saída de vídeo

4

AUDIO OUT (R)
saída de áudio direito

5

AUDIO OUT (L)
saída de áudio esquerdo

6

VIDEO IN 1
entrada de vídeo 1

7

VIDEO IN 2
entrada de vídeo 2

8

VIDEO IN 3
entrada de vídeo 3

7
6

5
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CONTROLE REMOTO
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

4
15
1

5
6

16

2

7
8
9
17

3

10
18
19

4
20
5

11
12

21
13
22
23

6

14
15
16
17

24

7

18
19

25

20

26

8

21

23
9

24
25

10

27

11

28

28

29

29

26
27

12

30

30

13
31

31
14

32

32
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EQ



2

ECHO: nível de eco.
STAND BY - ON: Liga e desliga.
SEARCH: localiza as canções por título.
(PREV.) correção da letra digitada.
ESC: cancela PROCURA e EQ.SET e Menu.
PRO: sem melodia (voz-guia).
KEY: ajuste de tom.
SCORE: Pontuação.
TECLADO NUMÉRICO: para digitar os
códigos das canções.
CANCEL: cancelar canção (na escolha
ou na programação).
(REWIND): reinício da canção
AUDIO: Escolha de equalizações pré-programadas.
P.MODE : Escolha do modo de execução
automática das canções.
MALE: Tom masculino.
VISUALIZADOR DE ACIONAMENTO.
VOLUME: ajuste de volume geral.
EQ. SET: Inicia o ajuste de equalização.
UP: Letra anterior ou ajustar equalização.
 (NEXT): Para inserir a 2º letra.
PAGE: Muda a página na tela de procura(seach).
ENTER: Aciona o Menu.
(DOWN): Próxima letra ou ajustar
equalização.
CHEER: Ânimo.
TEMPO: Ajuste de ritmo.
MOOD:20 músicas instrumentais que
podem ser usadas como fundo durante
a escolha de canções.
DEMO: Demonstração.
MEMORY: Programar canções.
 (PLAY / PAUSE):Tocar / pausar.
(STOP):Parar.
VIDEO: Sletor de entradas de imagens
de vídeo.
NORMAL: Retoma o tom original, caso
tenha sido alterado.
FEMALE: Tom feminino.
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COMO FUNCIONA
EQUALIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADA

1

título.
ada.
e Menu.

2

PRÉ-PROGRAMADA

OPÇÕES

• Na pré-programada, basta apertar a tecla AUDIO, antes
ou durante a execução da música.
• Quatro opções de equalização estão
disponíveis CLASSIC, JAZZ, ROCK e
LOUDNESS, apertando repetidas vezes
a tecla AUDIO

ar os

colha

ão
pré-pro-

• Funciona também, apertando diretamente o botão
correspondente no aparelho.
• Para cancelar, aperte o botão que estiver selecionado.

xecução

3

TO.
.
zação.
alização.

4

SELEÇÃO

PERMANÊNCIA

Escolha a que mais agradar seus ouvidos.

• A equalização se mantém para todas as
músicas, até ser ajustada novamente.

• Se você fez um ajuste manual de equalização, pode
passar para a equalização pré-programada sem se
preocupar, pois a primeira não é anulada, a não ser
quando o aparelho Videokê é desligado.

• DICA: a tecla CHEER ajuda a “encorpar” o som,
independentemente da equalização escolhida. Ver
página 21, item 1

procu-

ustar

que
urante

usar.

ESCALA GRÁFICA DE AJUSTE DE TOM E TEMPO

agens

TOM: HOMEM

, caso
No canto esquerdo da tela, aparece uma escala gráfica,
ao se teclar TOM. Para a direita, o tom sobe (). Para a
esquerda, o tom desce ().
O mesmo vale para a regulagem do TEMPO.
Ver detalhes na página 22.

llIIlllIIIIII
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COMO FUNCIONA
EQUALIZAÇÃO MANUAL COM 7 BANDAS DE AJUSTE

1

ESCOLHA DE EQUALIZAÇÃO
ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO

• SE
M
se
pa

• Us
de

• Há duas opções de equalização: a pré-programada e
a manual, com 7 bandas de ajuste. Para o ajuste
manual com 7 bandas, tecle EQ.SET

• Aparece na tela do aparelho Videokê um gráfico com 8 colunas (as 7 primeiras para ajuste), que são as bandas de
equalização, com 7 traços no centro. Falando de modo
bastante simplificado, as colunas 1,2 e 3 influenciam os
sons graves, e as colunas 5,6 e 7, os sons agudos.

2

3

AJUSTANDO A EQUALIZAÇÃO

• As bandas de ajuste não são programadas uma a uma,
mas somente através das bandas 1, 3, 5 e 7. A coluna 1
modificará as colunas 1 e 2. A coluna 3 modificará as colunas 2, 3 e 4. A coluna 5 modificará as colunas 4, 5 e 6.
E a coluna 7 modificará as colunas 6 e 7. Isso permitirá
um melhor ajuste.

4

ARMAZENAR O AJUSTE

• Ajuste do modo que mais lhe agradar.
• Terminado o ajuste, aperte imediatamente a tecla EQ.SET
• Assim, fica armazenada a sua equalização. Caso demore
a apertar a tecla após o ajuste, tudo volta a ficar como
antes do ajuste.
• A equalização se mantém para
todas as músicas, até ser ajustada
novamente.
• Quando o aparelho é desligado, a
equalização manual volta à
posição “flat” (tudo no zero).

OPERAR DIRETAMENTE NO
APARELHO

• Você pode executar a mesma operação usando
botões do aparelho.
• Após apertar EQ. SET, ajuste o nível girando o controlador,
• Para mudar a coluna da banda, use
ou .
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CONTROLE REMOTO
COMO MANUSEAR O CONTROLE

COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS

• SENSOR DO CONTROLE REMOTO
Mantenha o controle remoto direcionado ao
sensor, dentro de um ângulo de até 30 graus
para os lados.

• Seja cauteloso com a polaridade , quando
colocar as pilhas no controle remoto.

• Use o controle remoto até a distância máxima
de 7 metros.

• Retire as pilhas quando não for utilizar o controle remoto por longo período.
• Troque as pilhas se o controle remoto só funcionar em distâncias curtas ou não funcionar.
• Troque ambas as pilhas ao mesmo tempo.

e
o
s

1. Retire completamente
a tampa puxando-a
para cima.
2. Coloque as duas pilhas (tipo AAA 1.5V).
3. Recoloque a tampa.

• Use apenas pilhas
do tipo AAA 1.5V

7
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COMO INSTALAR
1. Junte o conector VIDEO OUT do VMP 3700 plus com o conector VIDEO IN do aparelho de TV, utilizando
o cabo fornecido com o aparelho.
2. Junte os conectores de AUDIO OUT do VMP 3700 plus com o conector do amplificador. Se for ligar diretamente
na TV, conecte no AUDIO IN. Use o cabo fornecido com o aparelho.

Monitor
(sistema NTSC)

VIDEO

R - AUDIO - L
IN

IN
OUT

OUT
MONO

PARA GERAR IMAGENS DE FUNDO
PERSONALIZADAS (VER PÁGINA 21)
Junte o conector VIDEO IN do VMP
3700 plus com o conector VIDEO OUT
de um vídeo-cassete, LD, DVD, CAMCORDER ou FILMADORA. Pode-se utilizar até 3 aparelhos simultaneamente
através das entradas IN1, IN2 e IN3 do
Videokê. Com a tecla VIDEO (no controle
remoto), ou seletor de imagens (no canto
superior direito do aparelho), pode-se
alternar as imagens de fundo.

Amplificador

AUDIO
IN

OUT
MONO

8
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PR

COMO FUNCIONA
PROCURA

ente

A localização de canções permite uma rápida execução da canção escolhida. Apertando o botão
SEARCH, surge na tela a mensagem ESCOLHA O
TÍTULO. Com os botões  e , selecione a primeira
letra da canção (conforme página 15, item 2).
Ao lado de cada canção, aparece um número de 1 a
8, conforme figura ao lado. É através destes números
que será feita a escolha rápida da canção, sem a
necessidade de se digitar o código completo dela.

Ao se teclar um número de 1 a 8 no teclado do controle remoto, aparecerá uma seta ao lado da canção.
Por exemplo: ao se teclar 8, aparece uma seta indicando a canção “As Rosas Não Falam”. Se quiser cantar
esta música, não é preciso digitar o código inteiro dela.
Basta teclar . Pronto, a música passa a ser executada.
Para programar uma ou mais músicas (até o limite de
20 canções, sendo que 14 aparecem na tela), aperte
MEMORY em vez de . Ao final da seleção de músicas a memorizar, tecle ESC. As músicas armazenadas
aparecem no lado esquerdo da tela. Para tocar, aperte
.

Para dar sequência à lista iniciada, por exemplo, com
a letra A, basta teclar a seta para baixo dos comandos
TECLA PAGE. Aparecerão mais oito canções iniciadas
com esta letra, novamente numeradas de 1 a 8. A
escolha de uma delas segue o padrão do item acima
descrito. Para ver as demais canções, aperte a seta
para baixo. Para voltar à lista anterior, tecle a seta para
cima ( as setas indicadas para estas funções são as da
tecla PAGE) .

ESCOLHA O TÍTULO:A
1] 3001 A BANDA DO ZÉ PRETINHO
2] 3003 A PRAÇA
3] 3005 A VIAGEM
4] 3010 ALGUÉM COMO TU
5] 3014 ANOS DOURADOS
6] 3015 APENAS UM RAPAZ
7] 3017 ARA KETU BOM DEMAIS
8] 3018 AS ROSAS NÃO FALAM

ESCOLHA O TÍTULO:A
1] 3001 A BANDA DO ZÉ PRETINHO
2] 3003 A PRAÇA
3] 3005 A VIAGEM
4] 3010 ALGUÉM COMO TU
5] 3014 ANOS DOURADOS
6] 3015 APENAS UM RAPAZ
7] 3017 ARA KETU BOM DEMAIS
> 8] 3018 AS ROSAS NÃO FALAM

ESCOLHA O TÍTULO:A
1] 3019 ASA BRANCA
2] 3020 ASA MORENA
3] 3021 ASSIM CAMINHA A HUMANI
4] 3301 À FRANCESA
5] 3351 A PROMESSA
6] 3352 A SOMBRA DA MALDADE
7] 3353 AMARRADOS
8] 3354 ATÉ DE MANHÃ

17
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COMO FUNCIONA
FUNÇÃO DEMO

1

2

SELEÇÃO DA FUNÇÃO DEMO

CANCELAMENTO

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

-8O VIDEOKÊ INTRODUZ UM
EFEITO DE ECO NA VOZ DO
CANTOR
O mesmo efeito utilizado por
cantores profissionais.

Raf

• A demonstração é interativa, pois pode-se acionar as
funções relativas ao controle do Videokê enquanto
aparecem as explicações. Por exemplo: ao teclar
DEMO, é escolhida aleatoriamente uma música, e
surgem as mensagens explicativas. Mesmo durante o
aparecimento delas na tela, pode-se controlar tom,
tempo, função Repetição Aleatória etc.

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• Para sair, tecle .

PONTUAÇÃO

1

2

SELECIONAR A PONTUAÇÃO

CANCELAR

SCR

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

• Aperte o botão SCORE e aparecerá [SCR] no centro superior da tela.
• No final da canção, você ouvirá uma fanfarra que
varia de acordo com a pontuação, que vai de zero
a cem.

• Aperte o botão SCORE mais uma vez para cancelar. A seleção e o cancelamento da pontuação pode
ser feita antes ou durante a execução da música.

FUNÇÃO MOOD

1
• Aperte o botão MOOD enquanto escolhe em sua Lista de música a próxima
canção a ser cantada, você ouvirá um fundo de musical instrumental.

16
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1. J
dev
2. J
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COMO INSTALAR - TV ANTIGA
1. Junte o conector VIDEO OUT do VMP 3700 plus com o conector VIDEO IN do vídeo-cassete. Este deve estar
devidamente conectado ao aparelho de TV.
2. Junte os conectores de AUDIO OUT do VMP 3700 plus com o conector do amplificador. Se for ligar diretamente
na TV, conecte no AUDIO IN. Use o cabo fornecido com o aparelho.

Monitor
(sistema NTSC)

Conexão na entrada da
antena (pode ser um
engate diferente desta
ilustração)

Vídeo-cassete
VIDEO

R - AUDIO - L
IN

IN
OUT

OUT
MONO

Amplificador

AUDIO
IN

OUT
MONO

9
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ACESSÓRIOS E CARTUCHO

PR
ACESSÓRIOS
• LISTA DE ACESSÓRIOS INCLUSOS
CARTA
RESPUESTA

CARTÃO DE
GARANTIA

CARTA RESPOSTA

MANUAL
DEL USUARIO
VMP3700
PLUS

ado
Certific a
ntí
de Gara

BATERIAS
AAA 1.5Vx2

MICROFONE

SUPER LISTA

MANUAL DO
USUÁRIO

CONTROLE
REMOTO

CABO DE ÁUDIO

CABO DE VÍDEO

•

OBS: Cartuchos de Canções são vendidos separadamente

COMO MANUSEAR OS CARTUCHOS

PUSH

1. Desligue o aparelho.
2. Abra a tampa, pressionando-a como indicado na ilustração. Direcione o cartucho
na posição correta (etiqueta
do Leão da Raf para cima) e
introduza-o (pode-se usar
qualquer uma das entradas
de nº 0 a 15).

Cartucho

3. Ligue o aparelho e verifique
pela tela de inicialização se
o seu cartucho está conectado corretamente. Depois,
escolha uma das canções
do cartucho para reconfirmar.

•D

10
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COMO FUNCIONA
PROGRAMAÇÃO

1

2

TELA DE INÍCIO

ESCOLHA A CANÇÃO

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

4

COMO PROGRAMAR

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3499
UM PRO OUTRO

Raf

ELECTRONICS

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

VMP 3700 plus

Raf

6

VMP 3700 plus

CONFIRMAÇÃO DE CANCELAMENTO

3356 CADA UM NO SEU CADA UM
3001
3136
3003
3232

3499 UM PRO OUTRO
3356
3001 ESCOLHA O NÚMERO
3136
DA CANÇÃO
3003
3499
3232

ELECTRONICS

ELECTRONICS

• Pode-se programar até 20 canções, sendo que na tela aparecem
as 6 primeiras canções escolhidas.

PARA CANCELAR UMA CANÇÃO

Raf

CONFIRMAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

3499 UM PRO OUTRO
3356
3001
3136
3003
3232

• Uma vez escolhida a canção, aperte o botão
MEMORY. A música selecionada será listada no
lado esquerdo superior da tela.

5

VMP 3700 plus

• Acompanhando a tela, digite o número da canção
desejada.
• Se errar o número, aperte o botão CANCEL.
Ver pág. 10, item 2

• A tela exibe o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.

3

ELECTRONICS

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

VMP 3700 plus
Raf

• Digite o número da canção a cancelar. O número aparece no centro
da tela. Se houver música em execução, aparece no canto direito
superior. Aperte o botão CANCEL e a canção sai da lista.

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• A tela exibe as canções programadas e, no lugar da
cancão cancelada, aparecerá a música seguinte.

15
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COMO FUNCIONA

FU

FUNÇÃO REPETITIVA DA MESMA CANÇÃO

1

2

TELA DE INÍCIO

ESCOLHA A CANCÃO

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

4

ESCOLHA A FUNÇÃO REPETIÇÃO

• Após iniciada a música, aperte o botão P.MODE
(no controle remoto) ou P.WAY (no aparelho)
duas vezes para escolher a função Repetição.

TMP 0 TOM MULHER

VMP 3700 plus

• Acompanhando a tela, digite o número da canção
desejada. Aperte 
• Se errar o número, aperte o botão CANCEL.
Ver pág. 10, item 2

• Na tela aparece o item ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.

3

ELECTRONICS

NO DECORRER DA CANÇÃO

TMP 0 TOM MULHER

REP<3355>

•

REP<3355>

BATUQUE
Tá no batuque que
balança nego

Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic
• Aparece o sinal [REP] na tela e, ao terminar a canção, aperte . A
partir daí, ela se repetirá continuamente.

5

• O número do canto direito da tela indica a música em execucão.
• A cancão se repetirá logo após seu término.

6

PARA INTERROMPER
• Aperte o botão  . A canção será interrompida.

TMP 0 TOM MULHER

TÉRMINO DA FUNÇÃO REPETIÇÃO

• Aperte o botão P.MODE / P.WAY duas vezes ou 
duas vezes.

•

REP<3355>

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

BATUQUE
Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• As canções programadas (se houver) serão executadas em ordem de programação.

• Pressione  para que ela recomece.

14
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COMO FUNCIONA
FUNÇÃO SIMPLES (UMA CANÇÃO DE CADA VEZ)

1

2

TELA DE INÍCIO

ESCOLHA A CANÇÃO
• Digite o número da canção acompanhando
o monitor.
ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3555
<CANÇÃO OPCIONAL>

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

ELECTRONICS

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

VMP 3700 plus

• Ao ligar o aparelho Videokê, ocorre um auto-teste e
em seguida surge na tela o item ESCOLHA O
NÚMERO DA CANÇÃO.

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• Quando errar o número, aperte o botão CANCEL, ou
digite novamente o código escolhido (o número errado será automaticamente substituído).

3

4

INICIAR A MÚSICA

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3355
BATUQUE
Raf

ELECTRONICS

TÉRMINO

84
SENSACIONAL, VOCÊ JÁ É
QUASE UM PROFISSIONAL!

VMP 3700 plus

• Digitado o número correto, aparece o título da canção
na tela. Aperte a tecla  e, após alguns segundos,
será iniciada a execução.

• Ao terminar a canção, aparece na tela a pontuação final
e o efeito sonoro, que varia de acordo com a pontuação
(somente se a função de pontuação estiver ligada).
• Logo após, volta a ser mostrada na tela a função
ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO.

IMPORTANTE: CANÇÃO OPCIONAL
esta mensagem aparece na tela quando o código
digitado não corresponde a nenhuma canção, ou
corresponde a canção pertencente a cartuchos
que não estão acoplados ao aparelho. Cartuchos
legítimos só são vendidos em concessionárias
autorizadas do Videokê.

 Mais informações sobre pontuação na página 16.
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COMO FUNCIONA
FUNÇÃO CONTÍNUA (EM ORDEM NUMÉRICA)

1

2

TELA DE INÍCIO

ESCOLHA A 1ª CANÇÃO

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3000

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

4

REPETIÇÃO CONTÍNUA

• Selecione a função CONTÍNUA precionando a tecla P.MODE no controle remoto, ou P.WAY no aparelho.

TMP 0 TOM MULHER

ELECTRONICS

ELECTRONICS

TMP 0 TOM MULHER

Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic
• Se a função contínua for selecionada antes do , a próxima
canção entrará automaticamente, se a função for selecionada
quando a música já estiver tocando, será necessário digitar 
na próxima canção.
• O mesmo ocorrerá nos itens das páginas 13 e 14 referentes ao
repeat e ao random

VMP 3700 plus

6

PARA INTERROMPER
• Aperte o botão STOP.

• A canção será interrompida e o aparelho procurará por ordem numérica,
a próxima canção , cujo título ficará
na tela.
• A partir desta tela, aperta-se  para
executá-la, ou  para voltar ao modo
simples de escolha de canções.
• Sempre que se aperta  durante a
função contínua, é necessário apertar  para que a próxima música
comece a tocar.

TÉRMINO

• Aperte três vezes o botão P.MODE / P.WAY ou  duas
vezes.

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• A função [CON] desaparece
e volta para o modo SIMPLES.
• A música em execucão vai tocar até o fim. Para
interromper, pressione .
• As canções programadas (se houver) serão executadas em ordem de programação.

12
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CON<3355>

BATUQUE

CON<3355>

• Aparecera [CON] no canto direito superior da tela.
• Digite  para a música começar

5

•

INÍCIO DA FUNÇÃO CONTÍNUA

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3355
BATUQUE
Raf

VMP 3700 plus

• Acompanhando a tela, digite o número da 1ª canção
a tocar.
• Se errar o número, aperte o botão CANCEL.
Ver pág. 11, item 2

• A tela exibe o item ESCOLHA O NÚMERO DA
CANÇÃO.

3
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COMO FUNCIONA
FUNÇÃO RANDÔMICA (ESCOLHA ALEATÓRIA)

1

2

TELA DE INÍCIO

FUNÇÃO DE ESCOLHA ALEATÓRIA

• Selecione o modo RANDOM usando o
botão P.MODE (no controle remoto), ou
P.WAY (no aparelho), pressionando-o três
vezes.

TMP 0 TOM MULHER

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

o

ELECTRONICS

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
3355
BATUQUE

VMP 3700 plus

Raf

4

INÍCIO DA CANÇÃO

TMP 0 TOM MULHER

ELECTRONICS

VMP 3700 plus

• Aparece a função RAN no canto superior direito da
tela.

• Na tela aparece ESCOLHA O NÚMERO DA CANÇÃO

3

RAN<3355>

RAN<3355>

PARA INTERROMPER
• Aperte o botão .

• A canção será interrompida e o aparelho procurará a próxima canção ao
acaso, cujo título ficará na tela.
• A partir desta tela, aperta-se  para
executá-la, ou  para voltar ao modo
simples de escolha de canções.
• Sempre que se aperta  durante a
função randômica, é necessário apertar  para que a próxima música
comece a tocar.

BATUQUE
Rey Zulu - G. Evangelista
BMG Arabella-Peermusic
• O número que aparece no canto direito da tela indica a canção em
execução. Quando ela terminar, surge na tela o nome de outra
canção escolhida ao acaso. Aperte  e todas as outras músicas,
também escolhidas aleatoriamente, tocarão sem interrupções.

5

TÉRMINO DA FUNÇÃO RANDÔMICA

• Aperte o botão P.MODE/P.WAY uma vez ou  2
vezes.
• Não há necessidade de escolha de canção. A
função randômica, quando acionada, escolhe
uma canção ao acaso. Quando você aperta a
tecla P.MODE três vezes, surge centralizada na
tela a música escolhida ao acaso e, no canto
superior direito, aparece a abreviatura RAN.

ESCOLHA O NÚMERO
DA CANÇÃO
0000

Raf

ELECTRONICS

• Aperte . Quando esta primeira música terminar a próxima (escolhida aleatoriamente) entrará
na sequência sem a necessidade de pressionar
 novamente.

VMP 3700 plus

• A função [RAN] desaparece.
• A música em execução vai tocar até o fim. Apertando o botão ,
a canção é interrompida e a tela volta para o início.

13
manual3700

27

5/19/03, 9:16 AM

