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Bezdrôtový mikrofón

Návod na obsluhu

SBC MC 8650
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FM mikrofón Prijímač FM mikrofónu
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Použitie ovládačov, nastavení alebo iných 
postupov ako sú odporúčané v tomto návode 
môže mať za následok nebezpečné žiarenie 
alebo nekorektné fungovanie prístroja.

FM bezdrôtový mikrofón
SBC MC 8650

Blahoželáme! Práve ste si zakúpili najlepší systém RF/FM bezdrôtového 
mikrofónu. Philips používa najnovšiu RF/FM bezdrôtovoú technológiu, aby 
vám poskytol úplnú slobodu pohybu. Už nikdy viac nepohodlné káble a 
vodiče!

Popis k ilustrácii produktu na obálke:

FM mikrofón   FM prijímač mikrofónu
1  Indikátor zapnutia a batérie  4  Zapnutie/vypnutie a výber
  - Indikátor: začne blikať,       kanálu (CH A/CH B)
  ak je energia batérie nízka.  5  Indikátor zapnutia
  Mali by ste vymeniť   6  Výstup signálu mikrofónu
  batériu.    7  DC vstup napájania
2  Zapnutie/vypnutie
3  Výber kanálu (CH A/CH B)

Prečítajte si tieto pokyny: Prečítajte si všetky bezpečnostné a 
prevádzkové pokyny pred použitím systému bezdrôtového mikrofónu.
•  Skontrolujte, či napájanie naznačené na typovom štítku zodpovedá 

napätiu v miestnej sieti pred pripojením k napájaniu.
•   Vždy vypnite FM mikrofón a prijímač do pozície OFF, keď ich 

nepoužívate, pre úsporu energie.
•   Vyberte batériu z priestoru pre batériu a odpojte adaptér od 

elektrickej siete, ak ho nebudete používať dlhší čas.
•   Batérie obsahujú chemické látky, takže je potrebné ich zlikvidovať 

správne.
•   Ochrana pred požiarom alebo úrazom elektrickým prúdom: 

nevystavujte toto zariadenie vlhkosti, dažďu, piesku alebo 
nadmernému teplu z vykurovacích zariadení alebo priameho 
slnečného žiarenia.

•  Použite mierne navlhčenú jelenicu na čistenie krytu. Nepoužívajte 
čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, prchavé látky, amoniak 
alebo drsné častice, pretože tieto môžu poškodiť kryt.

•   Rádiové zariadenia pre bezdrôtové audio aplikácie nie sú chránené 
proti skresleniam z ostatných rádiových služieb.

              Dôležité
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              Obsah balenia

Váš systém pozostáva z nasledovného príslušenstva:
1 x SBC MC8652 mikrofón,
1 x SBC MC8655 prijímač mikrofónu
1 x SBC CS030/00 12 Volt/200mA adaptér 
1 x mono audio kábel (1 m)
1 x 9 Voltová batéria 6LR61, SM544
1 x 3.5 mm na 6.3 mm mono adaptér konektora

Napájanie prijímača

1  Pripojte DC konektor AC/DC adaptéru k 12 Voltovému DC vstupu 
prijímača FM mikrofónu. Vždy zaistite, že menovité napätie zodpovedá 
napätiu v sieti.

2  Pripojte adaptér k elektrickej zásuvke.

Poznámka: 
- Používajte len Philips SBC CS030/00 12 Voltový/200 mA AC/DC adaptér. 
- Vždy odpojte adaptér, keď ho nepoužívate.

Audio prepojenia
3  Pripojte audio kábel k výstupu prijímača mikrofónu a pripojte k vstupu 

mikrofónu na vašom HiFi alebo karaoke systéme.
 > V prípade, že váš audio zdroj má 6.3 mm vstup mikrofónu, pripojte  
  3.5 mm na 6.3 mm mono adaptér konektora, ktorý je dodávaný.

Napájanie mikrofónu
4  Vložte 9 Voltovú batériu do priestoru pre batériu FM mikrofónu správnou 

polaritou.

Výber kanálu
5  Zvoľte rovnaký kanál na mikrofóne a na prijímači. Predvolený kanál je 

kanál A.

Poznámka: 
Keď používate 2 FM bezdrôtové mikrofóny v rovnakej miestnosti, prepnite 
jednu sadu mikrofónu na kanál B.

              Inštalácia
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              Obsluha

1  Zapnite mikrofón prepnutím do polohy ON a prijímač nastavte na CH A 
alebo CH B.

 >  Uistite sa, že výber kanálu na mikrofóne zodpovedá nastaveniu   
   prijímača.
 >  Indikátor napájania svieti. Indikátor: začne blikať, ak je batéria vybitá.  
   Je potrebné batériu vymeniť.

2 Nastavte hlasitosť na HiFi alebo karaoke systéme na požadovanú 
úroveň.

Ak sa vyskytne porucha, najskôr sa ju pokúste odstrániť podľa krokov 
nižšie, skôr ako odnesiete zariadenie do servisu.

Ak nie ste schopní odstrániť problém podľa týchto bodov, kontaktujte vášho 
predajcu alebo servisné stredisko.

Varovanie: 
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami, pretože 
toto spôsobí stratu práva na záručnú opravu.

Riešenie

Skontrolujte, či je DC konektor správne pripojený k prijímaču a elektrickej 
zásuvke.

Skontrolujte, či je mikrofón v pozícii ON a či sa kanál mikrofónu zhoduje s 
kanálom prijímača.

Skontrolujte, či je audio kábel pripojený k mikrofónnemu vstupu HiFi alebo 
karaoke systému. Taktiež skontrolujte, či bol zvolený príslušný audio zdroj.

Batéria v mikrofóne je vybitá. Vymeňte za novú.

Nastavte vstupnú úroveň mikrofónu (ak je to možné), ako aj hlasitosť na 
HiFi alebo karaoke systéme.

              Odstránenie možných problémov

Problém
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Riešenie

Batéria mikrofónu je vybitá. Vymeňte za novú batériu.

Rušenie z inej rádiovej služby, zvoľte iný kanál.

Uistite sa, že hlasitosť audio zdroja nie je nastavená na veľmi vysokú 
úroveň. Znížte hlasitosť.

Neumiestňujte prijímač alebo mikrofón blízko blikajúcich svetiel.

Nastavte vstupnú úroveň mikrofónu (ak je to možné), ako aj hlasitosť na 
HiFi alebo karaoke systéme.

Rádiové zariadenie pre bezdrôtové audio aplikácie nie je chránené proti 
skresleniu z ostatných rádiových služieb.

Systém:        Rádiová frekvencia
Prenosová frekvencia:  Kanál A - 863.3 MHz
          Kanál B - 863.7 MHz
Modulácia:   Frekvenčná modulácia (FM)
Vyžarovaný výstupný výkon:  < 10 m Wattov
Efektívny prenosový dosah:  30 metrov (všetky smery)

Mikrofón
Napájanie:   9 Voltová batéria
Napájanie prijímača mikrofónu: 12Voltov/200 mA DC
Výstupná úroveň:   < 5 mV
Frekvenčný rozsah:  100 - 10,000Hz
Citlivosť:    -55 dB
Odstup signálu od šumu:  > 60 dB
Skreslenie:   < 0.5% THD

Európske predpisy
Tento produkt bol navrhnutý, testovaný a vyrobený podľa Európskej R&TTE 
Smernice 1999/5/EC. 

Problém

Skreslenie

              Technické údaje



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


