


ИНСТРУКСИИ ЗА ЕКСПЛОТАЦИЯ

FM     Безжичен     Микрофон  

SBC MC 8650

Поздравления!  Току що си закупихте най-добрият RF/FM безжичен 
микрофон.  Филипс използва последните RF/FM безжични технологии,  за да ви 
предостави пълна свобода на движение. До тук с неудобните кабели и жици.

Легенда  :  

FM Mикрофон

1. Ключ за 
Включване/Изключване 
и индикатор за 
батерията – 
Индикатор: Мигащо 
състояние, ако нивото 
на зареждане на 
батерията е ниско. 
Необходима е замяна 
на батерията.

2. Ключ вкл./изкл.
3. Избор на канал 

(канал A / канал B)

FM Приемател

4. Ключ вкл./изкл. Избор 
на канал (канал A / 
канал B)

5. Индикатор на 
състояние вкл.

6. Сигнален изход за 
микрофона

7. Захранващ вход – 
постоянно напрежение 

(DC Power)



Важно

Прочетете тези инструкции: 
Всички инструкции за безопасност и начин на ползване, трябва да бъдат 
прочетени преди опериране с безжичната микрофонна система.

• Проверете дали напрежението, отбелязано на табелката на 
адаптера, отговаря на напрежението на вашата електро-преносна 
мрежа.

• Винаги изключвайте микрофона и безжичния предавател когато не го 
използвате, с цел спестяване на електро енергия.

• Извадете батерията и изключете адаптера от контакта, когато 
няма да използвате системата за дълък период от време.

• Батериите съдържат химикали, за това трябва да се изхвърлят на 
определените за това места.

• Избягвайте пожар и или сътресения: не излагайте продукта на 
влажност, дъжд, пясък или високи температури, причинени от 
отопляеми уреди или директна слънчева светлина.

• Използвайте леко овлажнен велурен плат за почистване на корпуса. Не 
използвайте почистващи препарати съдържащи алкохол, амонияк или 
такива, съдържащи абразиви, защото могат да повредят корпусът.

Съдържание     на     кутията  

Вашата система съдържа следните аксесуари:

1 х Микрофон SBC MC8652
1 х Приемник за микрофон SBC MC8655
1 х Адаптер SBC CS030/00 12V/200mA
1 х Аудио кабел – моно (1м)
1 х Батерия от 9V 6LR61, тип СМ544
1 х Адаптер моно жак – 3.5мм към 6.3мм



Инсталация

Захранване на приемника

1. Включете DC изхода на AC/DC адаптерът в 12V DC входа на 
приемника. Винаги се уверявайте, че напрежението на 
адапрерът, отговаря на това на вашата електро-преносна 
мрежа.

2. включете адаптерa към контактa.

Забележка: 
 - Винаги използвайте Филипс SBC CS030/00 12V/200mA AC/DC адаптер (За 
Великобритания използвайте само Филипс SBC CS030/05)
 - Винаги изключвайте адаптерът когато не ползвате продукта

Аудио Свързване

3. Включете аудио кабелът към изхода на приемателя а другия 
край включете към входа за микрофона на вашата HiFi или 
система за кариоки.

 В случай, че вашата аудио система е с 6.3мм вход за 
микрофон, включете 3.5мм към 6.3мм моно адаптер, който е 
приложен към окомплектовката на уредът.

Захранване на микрофона

4. Поставете 9V батерия в определеното за това място на FM 
микрофонът, като спазвате поляритетът така както е показано.

Избор на канал

5. Изберете еднакъв канал както на микрофона, така и на 
приемника. Предварително зададеният канал по подразбиране 
е канал А.



Забележка:
- Когато използвате 2 FM микрофона в една и съща стая, превключете 
единият на канал В.

Правила     за     ползване  

1. Включете микрофона на позиция ON и приемателя на канал CH-A 
или CH-B.

> Уверете се, че микрофона и приемника са настроени на един и същи 
канал.

> Индикаторът на напрежение свети с постоянна светлина. Ако индикаторът 
започне да премигва, налага се подмяна на батерията.

2. Нагласете нивото на звука на вашата аудио система на желаната 
степен.

Други

Ако възникнат проблеми с уредът, първо проверете следните възможности 
преди да се обърнете към сервиз.

Ако неуспеете да решите проблемът,  като следвате изброените съвети, 
обърнете се към вашият дистрибутор или оторизиран сериз.

Внимание:  При никакви обстоятелства не се опитвайте да ремонтирате 
продуктът, защото това ще доведе до отпадане на гаранцията.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Проблем

Няма звук

Решение



Проверете дали захранването е правилно свързано към приемника и към 
контакта.

Проверете дали микрофона е в позиция ON и избраният канал отговаря на 
този на приемника.

Проверете дали звуковият кабел е включен в HiFi или кариоки системата ви. 
Също така проверете дали сте задали правилният звуков източник на вашата 
аудио система.

Батерията на микрофона е изтощена. Заменете с нова батерия.

Нагласете входното звуково нивото на микрофона (ако е възможно) както и 
на вашата аудио система.

Проблем

Изкривяване на звука, деформация.

Решение

Батерията на микрофона е изтощена. Заменете с нова батерия.

Смущения от друг радио предавател, превключете на другия канал.

Убедете се,  че нивото на звука на входа на вашата аудио система не е 
твърде високо. Намалете нивото на звука.

Нагласете входното звуково нивото на микрофона (ако е възможно) както и 
на вашата аудио система.

Радио оборудването за безжични аудио приложения не е защитено от 
смущения от други радио источници.

Спецификасия

Система: Радио честота
Носеща честота: Канал А – 863.3 MHz

  Канал Б – 863.7 MHz



Модулация: Честотна модулация (FM)
Изходна мощност: < 10m Watt
Реална площ на предаване: 30 метра (във всички посоки)

Микрофон
Захранване: Батерия 9V
Захранване на приемникът: 12V/200mA DC
Изходно ниво: < 5mV
Честотна лента: 100 – 10 000Hz
Чувствителност: -55dB
Отношение Сигнал / Шум: > 60dB
Изкривяване: < 0.5% THD

Европейски Наредби
Този продукт е проектиран,  тестван и произведен съгласно Европейската 

Директива R&TTE от 1999/5/EC.
Следвайки тази директива, този продукт може да се предостави за ремонт в 

следните държави.

R&TTE Directive 1999/5/EC
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