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Mikrofoni patarei on tühjaks saamas. Asendage uue patareiga.

Teise raadioseadme vahelesegamine. Valige teine kanal.

Veenduge, et heli allika heli tugevus pole liiga kõgele seatud.
Pange heli vaiksemaks.

Ärge asetage mikrofoni vastuvõtjat helendavate lampide juurde.

Muutke mikrofoni sisendi taset (kui võimalik) ja samuti HiFI või
karaokesüsteemi heli tugevust.

Moonutamine

Juhtmeta raadiorakenduste jaoks kasutatavad raadioseadmed ei ole kaitstud teiste raadioseadmete
pool tekitatud vahelesegamiste vastu.

AbinõuViga

VIGADE SELGITAMINE

Süsteem: Raadiosagedus
Sageduse kandajad: Kanal A - 863,3MHz

Kanal B - 863,7MHz
Modulatsioon: Sageduse modulatsioon (FM)
Kiirgav väljundi energia: <10m Watti
Effektiivne leviala: 30m (ringsuunaline)

Vooluallikas: 9 voldine patarei
Mikrofoni vastuvõtja vooluallikas: 12 v/ 200mA DC
Väljundi tasand: <5mV
Sagedusala: 100-10,000Hz
Tundlikus: -55dB
Signaali/müra suhe: >60dB
Moonutus: <0,5 %THD

Seda toodet on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC.

Vastavalt sellele direktiivile või toodet turustada järgmistes riikides:

Mikrofon

Euroopa direktiivid

SPETSIFIKATSIOONID
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VIGADE SELGITAMINE

KASUTAMINE

1.

2.

Lülitage mikrofon ON peale ja vastuvõtja CH A või CH B
(kanal A või Kanal B) peale.

Veenduge, et mikrofoni kanalivalik ühtiks vastuvõtja
kanaliga.
Vooluindikaator süttib. Indikaator: hakkab vilkuma, kui
patarei hakkab tühjaks saama. Te peaksite siis patarei
ära vahetama.

Määrake oma HiFi või karaokesüsteemilt heli sobiv tugevus.

�
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Kui ilmneb viga, siis vaadake allolevaid punkte enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te pole peale nende punktide lugemist viga suutnud kõrvaldada, siis võtke ühendust
seadme väljastajaga  või teeninduskeskusega.

HOIATUS: Mitte mingitel asjaoludel ei tohi Te proovida parandada seadet ise, sel juhul lakkab
garantii kehtimast.

AbinõuViga

Kontrollige, kas DC ühendaja on korralikult ühendatud
vastuvõtja ja vooluvõrguga.

Kontrollige, kas mikrofon on ON” (sees) asendis ja, kas
mikrofoni kanalivalik ühtib vastuvõtja omaga.

”

Kontrollige, kas helikaabel on ühendatud HiFi või
karaokesüsteemi mikrofoni sisendiga. Samuti kontrollige, kas
on valitud korrektne heli allikas.

Mikrofoni patarei on tühjaks saamas. Asendage uue patareiga.

Muutke mikrofoni sisendi taset (kui võimalik) ja samuti HiFI või
karaokesüsteemi heli tugevust.

Puudub heli
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FM JUHTMETA MIKROFON

SBC MC 8650

Õnnitlused! Te olete just ostnud endale parima RF/FM juhtmeta
mikrofoni süsteemi. Philips kasutab uusimat RF/FM juhtmeta
tehnoloogiat, et pakkuda Teile täielikku liikumisvabadust. Enam
ei ole vaja muretseda ebamugavate kaablite ega traatide pärast!

Toote illustratsiooni lahtiseletamine:

Vool on sees ja patarei indikaator  indikaator: hakkab
vilkuma, kui patarei hakkab tühjaks saama. Te peaksite siis
patarei ära vahetama.

Vool Sisse/Välja.

Kanali valik (CH A/CH B) .

Vool Sisse/Välja ja Kanali valik (CH A/CH B).

Vool on sees indikaator.

Mikrofoni signaali väljund.

DC voolu toide.

FM Mikrofon

FM Mikrofoni Vastuvõtja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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TÄHTIS

Lugege neid juhtnööre: Kõiki turvalisuse- ja
kasutamisjuhendeid tuleb lugeda enne juhtmeta mikrofoni
süsteemi kasutamist.
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!

!
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Kontrollige enne juhtmete seina ühendamist, kas

adapteri trükiplaadil olev pinge ühildub kohaliku
vooluvõrgu pingega.

Lülitage alati FM mikrofon ja vastuvõtja välja, kui

seadmeid ei kasuta, et säästa voolu.

Eemaldage patarei kapslist ja tõmmake juhe seinast

välja, kui süsteemi ei kavatseta kasutada pikemal
ajaperioodil.

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja nad tuleb

õigetesse kohtadesse ära visata.

Ennetage tulekahju või elektrilööki: ärge jätke seadmeid

avatuks vihmale, niiskusele, liivale või kõrge
temperatuuri kätte, mis on põhjustatud kütmisseadmete
või otsese päikesekiirguse poolt.

Kasutage kergelt niisutatud seemisnahast riidetükki

seadmete puhastamiseks. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust või
ammoniaaki, sest need võivad kahjustada seadmeid.

Juhtmeta raadiorakenduste jaoks kasutatavad

KARBI SISU

Teie süsteem koosneb järgnevatest esemetest:

1x SBC MC8652 mikrofon,

1x SBC MC8652 mikrofoni vastuvõtja,

1x SBC CS030/00 12V/200mA adapter,

1x mono helikaabel (1m),

1x 9 voldine patarei 6LR61 tüüp, SM544,

1x 3,55mm ja 6,3mm mono adapteri pistik
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PAIGALDUS

Vastuvõtja vooluga varustamine

Heli ühendamine

Mikorfoni vooluallikas

Kanali valimine

1.

2.

3.

4.

5.

Ühendage AC/DC adapteri DC vahelüli FM mikorfoni
vastuvõtja 12 voldisesse DC sisendisse. Alati veenduge, et
adapteri voolutugevus vastaks vooluvõrgule.

Ühendage adapter vooluvõrguga.

Sisestage helikaabel mikrofoni vastuvõtja väljundisse ja
ühendage see oma HiFi või karaokesüsteemi mikrofoni
sisendisse.

Juhul kui Teie heli allikal on 6,3mm mikrofoni sisend,
siis ühendage 3,5 mm sisend 6,3mm mono adapteriga,
mis on pakiga kaasas.

Sisestage 9 voldine patarei FM mikrofoni patareikapslisse
vastavalt poolustele, nagu on näidatud ka pildil.

Valige mikrofonil ja vastuvõtjal sama kanal. Algne kanal on
Kanal A.

Märkus:

Märkus:

0

0

0

Kasutage ainult Philips'i SBC CS030/00 12V/200mA AC/DC
adapterit.

Alati ühendage adapter vooluvõrgust lahti, kui Te ei kasuta
seda.

Kui kasutada 2 FM mikrofoni samas ruumis, siis lülitage üks
mikrofonisüsteem Kanal B'le.
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