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1 Önemli
Güvenlik
Önemli Güvenlik Talimatları
a Bu talimatları okuyun.
b Bu talimatları saklayın.
c Tüm uyarıları dikkate alın.
d Tüm talimatları izleyin.
e Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
f Yalnızca kuru bezle temizleyin.
g Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
h Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi
ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer
cihazların (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.
i Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçalar/aksesuarlar kullanın.
j Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Cihaza sıvı
dökülmesi veya içine nesne girmesi,
cihazın yağmur veya neme maruz kalması,
normal şekilde çalışmaması veya yere
düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar
görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
k Pil kullanım UYARISI – Fiziksel
yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
engellemek için:
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•

Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde
gösterilen yere gelecek şekilde, doğru
biçimde takın.

•

Ünite uzun süre kullanılmayacaksa
pilleri çıkarın.
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•

Perklorat Malzeme - özel kullanım
gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

l Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakmayın ve doğrudan güneş
ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan
koruyun.
Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:
Dikkat
•• Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın.

Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı
pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun
doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre
kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarın. Pilleri kuru
bir yerde saklayın.
•• Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri
çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde
tutun.
•• Patlama riski: Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı
ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere
zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj
edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer
Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına
ve ilgili hükümlerine uygundur.
AT Uygunluk Beyanı'nın (DoC) bir nüshası
paketin içine dahildir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Tü rk çe

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

“iPad için üretilmiştir” özel olarak iPad cihazına
bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi
tarafından Apple performans standartlarını
karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir.
Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal
standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir.
Bu aksesuarı iPad ile kullanmanın kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPad, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde
tescilli ticari markasıdır.
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG,
Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips
tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.
Not
•• Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.Atık
işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel
kurallar hakkında bilgi edinin.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır.
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar,
koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek
ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin.
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2 Kablosuz
Mikrofonunuz
ve Alıcınız

b

d
c

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.
com/welcome adresinde kaydettirin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve
model numaraları istenir. Model numarası ve seri
numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları
buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Giriş

a Hat çıkışı soketi
•

(Mikrofonu ayrı olarak kullanmak için)
mevcut Hi-Fi sisteminin mikrofon giriş
soketine bağlayın.

b Pil bölmesi

Philips kablosuz mikrofon ve alıcı ile şunları
yapabilirsiniz:
•

a

Alıcıyı iPad'inize (veya hem iPad'inize
hem de mevcut Hi-Fi sistemine)
bağlayabilir ve kablosuz mikrofon
ile uygulama (The Voice: On Stage)
üzerinden müzik eşliğinde şarkı
söyleyebilirsiniz.

c OFF/ON
•

Mikrofonu açar veya kapatır.

d Güç göstergesi
•

Kablosuz mikrofon açıkken kırmızı
renkte yanar.

•

Pil seviyesi düşük olduğunda kırmızı
renkte yanıp söner.

Alıcı

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
•

Kablosuz mikrofon

•

Alıcı

•

3 x AAA piller

•

Hızlı başlangıç kılavuzu

•

Güvenlik dosyası

Ünite hakkında genel bilgiler
Kablosuz mikrofon
4
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a
c

a iPad konektörü
b Bluetooth® göstergesi
•

Bluetooth® durumunu gösterir.

c LINE-OUT
•

Alıcıyı mevcut Hi-Fi sistemine bağlayın.

Tü rk çe

3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

Mikrofon pillerini takın/
değiştirin
Dikkat
•• Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten
uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
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Pil kartuşunu geri itin, ardından pil
bölmesini kapatın.

•• Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar.
Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

•• Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru
biçimde atılmalıdır.

1

Pil bölmesini açın ve pil kartuşunu çıkarın.

2

3 x AAA pili (birlikte verilir) kutupları
gösterilen yere gelecek şekilde (+/-) kartuş
içerisine yerleştirin.

Not
•• Mikrofonu uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
•• Mikrofona takılan yeni piller 30 saate kadar sürekli
kullanımı destekler.

•• Güç göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmesi,

güç seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve pilleri
değiştirmeniz gerekir.
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4 Oynatın
Kablosuz mikrofonla şarkı
söyleme
Not
•• Kablosuz mikrofon ve alıcının etkili çalışma aralığı yaklaşık
10 metredir.

1

2

4

iPad'inizi alıcıya bağlayın.
»» iPad ekranında ilgili uygulamayı
kurmanızı isteyen bir komut
görüntülenir.

Uygulamayı (The Voice: On Stage) Apple
App Store'dan indirmek için komut
penceresinde YES (EVET) tuşuna dokunun.

3

Başarılı bir şekilde kurduktan sonra The
Voice: On Stage uygulamasını iPad üzerinde
çalıştırın.

6
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Kablosuz mikrofon üzerinde bulunan OFF/
ON anahtarını ON konumuna getirin.
»» Alıcı üzerindeki Bluetooth® göstergesi
mavi renkte yanıp söner.
»» Kablosuz mikrofon, alıcı ile otomatik
olarak eşleşmeye başlar.
»» Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra
Bluetooth® göstergesi sürekli mavi
renkte yanmaya başlar.

5

The Voice: On Stage uygulamasında bir
eğitim kılavuzu bulun ve indirin, ardından
kablosuz mikrofon ve iPad ile nasıl
şarkı söyleyeceğinizi görmek için Sing>RECORD (Şarkı Söyle->KAYDET)
tuşuna dokunun.

En iyi ses efekti için alıcıyı mevcut Hi-Fi sistemine
bağlayabilirsiniz.
LINE-OUT
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The Voice: On Stage uygulamasından bir
şarkı seçin ve kablosuz mikrofon ile şarkılar
söyleyin.

1

2

MP3 LINK

Şu noktalara 3,5 mm ses kablosu bağlayın:
•

alıcı üzerindeki LINE-OUT soketi.

•

Mevcut Hi-Fi sisteminizdeki 3,5 mm ses
giriş soketi.

Mevcut Hi-Fi sistemini açın ve 3,5 mm ses
giriş kaynağını seçin (ayrıntılı kullanım için
Hi-Fi sisteminin kullanıcı kılavuzuna bakın).

İpucu
•• Kablosuz mikrofonun 15 dakikadan uzun süre bağlantısı

kesildiğinde, otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Tekrar açmak için mikrofon üzerindeki OFF/ON
anahtarını OFF konumuna getirmeniz ve ardından tekrar
ON konumuna getirmeniz gerekir.
•• Ses efektlerini ayarlamak için uygulama üzerinde
bulunan kontrolleri kullanabilirsiniz.
•• Uğultu veya yankı hissederseniz, mikrofon ile iPad
arasındaki mesafeyi artırmaya çalışın veya mikrofonun
iPad'e olan açısını ayarlayın.
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Tü rk çe

İsteğe bağlı: Mevcut Hi-Fi
sisteminden müzik dinleyin

5 Ürün bilgileri
Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler
Mikrofon
Güç Kaynağı
Yönlülük
Hassaslık

3 x AAA piller
Tek yönlü
-32 ± 3 dB

Alıcı
Ses Hattı Çıkışı
Frekans Tepkisi
Sinyal Gürültü Oranı
Yan ses

1000 mV ± 100 mV
RMS 20 kohm
100 Hz - 16 kHz, ±
3 dB
> 85 dB
> 40 dB

Bluetooth®
Bluetooth® sürümü
Frekans bandı
Kapsama alanı

V2.1 + EDR
2,402-2,480 GHz ISM
Bandı
10 m (boş alan)

Genel bilgiler
Boyutlar (G x Y x D)
•

Alıcı

• Mikrofon
Ağırlık
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•

Alıcı

•

Mikrofon
TR

41,5 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 333 x 162 mm
0,02 kg
0,33 kg

Mikrofon ve alıcı arasında bağlantı kurulamıyor
•

Kablosuz mikrofonun ve alıcının açık
olup olmadığını kontrol edin. Alıcı bir
iPad'e bağlandığında otomatik olarak
açılır.

•

Kablosuz mikrofon ve alıcının yaklaşık
10 metre olan etkili çalışma aralığında
olduğundan emin olun.

Uyarı
•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep
etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web
sayfasına gidin (www.philips.com/support).
Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda
bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.
Kablosuz mikrofonda güç yok
•• Piller yanlış yerleştirilmiş veya bitmiş
olabilir. Pilleri uygun şekilde yerleştirin veya
yenileriyle değiştirin (bkz. 'Mikrofon pillerini
takın/değiştirin' sayfa 5).
•• Güç tasarrufu özelliği sayesinde mikrofonun
alıcıya olan bağlantısı 15 dakikadan uzun
bir süre kesildiğinde otomatik olarak
bekleme moduna geçer. Tekrar açmak için
mikrofon üzerindeki OFF/ON anahtarını
OFF (KAPALI) konumuna getirmeniz ve
ardından tekrar ON (AÇIK) konumuna
getirmeniz gerekir.

Tü rk çe

6 Sorun giderme

Kablosuz mikrofonda uğultu efekti veya yankı
•

iPad'de ses seviyesini ayarlayın.

•

Alıcıya bağlı mevcut Hi-Fi sisteminde
ses seviyesini ayarlayın.

•

Mikrofon ile iPad (Hi-Fi sistemi)
arasındaki mesafeyi artırın veya
mikrofonun iPad'e olan açısını ayarlayın
(Hi-Fi sistemi).

Ses yok veya ses bozuk
•• iPad'de ses seviyesini ayarlayın.
•• Alıcıya bağlı Hi-Fi sisteminde ses seviyesini
ayarlayın.
•• Bağlı Hi-Fi sisteminde doğru kaynağı
seçtiğinizden emin olun.
•• Alıcıyı Hi-Fi sistemine güvenli bir şekilde
bağladığınızdan emin olun.
•• iPad'i güvenli bir şekilde bağlayıp
bağlamadığınızı kontrol edin.
•• iPad'de müzik çalmayı başlatıp
başlatmadığınızı kontrol edin.
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