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1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

a Læs disse instruktioner.

b Opbevar disse instruktioner.

c Respekter alle advarsler.

d Følg alle instruktioner.

e Benyt ikke dette apparat i nærheden af 
vand.

f Rengør kun produktet med en tør klud.

g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. 
Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner.

h Installer ikke apparatet i nærheden 
af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre 
apparater (inkl. forstærkere), der 
producerer varme. 

i Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er 
godkendt af producenten.

j Al	servicering	skal	udføres	af	kvalificeret	
personale. Apparatet skal serviceres, hvis 
det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er 
blevet spildt væske på apparatet, der er 
kommet fremmedlegemer ind i apparatet, 
apparatet er blevet udsat for regn eller 
fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer 
normalt eller er blevet tabt.

k FORSIGTIG vedr. brug af batterier – 
sådan forebygger du batterilækage, der 
kan forårsage personskade, tingskade eller 
produktskade: 

•	 Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, 
at + og - vender, som det er vist på 
enheden. 

•	 Fjern batterierne, hvis enheden ikke 
skal bruges gennem længere tid.

•	 Perkloratmateriale - der 
gælder muligvis særlige 
håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

l Apparatet må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt, og det skal holdes væk fra direkte 
sollys, åben ild eller varmekilder.

Oplysninger om brug af batterierne:

Advarsel

 • Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. 
Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier 
af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag 
batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere 
perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.

 • Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af 
utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn 
og kæledyr ikke kan få fat i dem.

 • Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. 
Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke 
batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille 
batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke 
er genopladelige.

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan 
annullere brugerens ret til at betjene dette 
udstyr.

 
Dette produkt overholder EU's krav om 
radiointerferens.
Dette produkt overholder de væsentlige krav 
og andre relevante bestemmelser i direktiv 
1999/5/EC.
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En kopi af EU-overensstemmelseserklæring 
(doc)	findes	på	emballagen.

 
Dit produkt er udviklet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges. 

 
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 
bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis	det	adskilles	af	et	specialfirma.	Overhold	de	
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

 
"Made for iPad" betyder, at et stykke elektronisk 
tilbehør	er	designet	specifikt	til	at	tilsluttes	til	
en	iPad	og	er	certificeret	af	udvikleren	til	at	
opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple 
er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for 
om enheden overholder sikkerhedsstandarder 
og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen 
af dette tilbehør med iPad kan påvirke den 
trådløse ydeevne.
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc., 
registreret i USA og andre lande. 
 Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede 
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og 
Philips' brug af sådanne mærker sker under 
licens. 

Bemærk

 • Identifikationspladen	findes	på	bagsiden	af	enheden.
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2 Din trådløse 
mikrofon og 
modtager

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om 
apparatets modelnummer og serienummer. 
Modelnummeret og serienummeret står bag på 
apparatet. Skriv numrene her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Indledning
Med den trådløse Philips-mikrofon og modtager 
kan du:

•	 tilslutte modtageren til din iPad (eller 
til både din iPad og et eksisterende Hi-
Fi-system) og synge til musik fra app'en 
(The Voice: On Stage) via den trådløse 
mikrofon.

Hvad er der i kassen
Kontroller	og	identificer	indholdet	af	pakken:

•	 Trådløs mikrofon
•	 Modtager
•	 3 x AAA-batterier
•	 Lynvejledning
•	 Sikkerhedsark

Oversigt over enheden
Trådløs mikrofon

 
a Line out-stik

•	 (For at bruge mikrofonen separat) 
tilslut til MIC-indgangsstikket på et 
eksisterende Hi-Fi-system.

b Batterirum

c OFF/ON
•	 Tænd eller sluk for mikrofonen.

d Strømindikator
•	 Lyser rødt, når den trådløse mikrofon 

er tændt.
•	 Blinker rødt, når batteriet er næsten 

tomt.

Modtager

  
a iPad-stik

b Bluetooth®-indikator
•	 Angiv Bluetooth®-status.

c LINE-OUT
•	 Tilslut modtageren til et eksisterende 

Hi-Fi-system.

d

c

b

a

a

b

c
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3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Isæt/udskift mikrofonbatterier
Advarsel

 • Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af 
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

 • Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes 
forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

 • Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor 
bortskaffes på forsvarlig vis.

1 Åbn batterirummet, og tag batterikassetten 
ud.

  
2 Indsæt 3 x AAA-batterier (medfølger) ned 

i kassetten med korrekt polaritet (+/-) som 
angivet.

 

3 Skub batterikassetten tilbage på plads, og 
luk derefter batterirummet.

Bemærk

 • Batterierne skal tages ud, hvis mikrofonen ikke skal 
bruges i længere tid.

 • Nye batterier, der sættes i mikrofonen, understøtter op 
til 30 timers kontinuerlig brug.

 • Når strømindikatoren blinker rødt, betyder det, at 
batterierne næsten er brugt op, og du skal udskifte 
batterierne.
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4 Afspilning

Syng med via den trådløse 
mikrofon

Bemærk

 • Den effektive senderækkevidde mellem den trådløse 
mikrofon og modtageren er ca. 10 meter.

1 Slut din iPad til modtageren.
 » Der vises en meddelelse på din iPad-

skærm, om at du skal installere den 
relevante app. 

  
2 Tryk på JA på meddelelsen for at installere 

app'en (The Voice: On Stage) fra Apple 
App Store.

3 Når installationen er fuldført, køres The 
Voice: On Stage på din iPad.

 

4 Skub OFF/ON-kontakten på den trådløse 
mikrofon til positionen ON.
 » Bluetooth®-indikatoren på modtageren 

blinker blåt.
 » Den trådløse mikrofon begynder 

automatisk at oprette forbindelse til 
modtageren.

 » Når der er oprettet parring og 
forbindelse, lyser Bluetooth®-
indikatoren konstant blåt.

 
Find og download en vejledning fra The Voice: 
On Stage, og tryk derefter på Sing->RECORD 
(Syng > Optag) for at få oplysninger om, 
hvordan du synger via den trådløse mikrofon og 
din iPad.

  
5 Vælg en sang fra The Voice: On Stage, og 

syng via den trådløse mikrofon.
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Tip

 • Hvis den trådløse mikrofon ikke har forbindelse med 
modtageren i mere end 15 minutter, skifter den 
automatisk til standbytilstand. For at tænde den igen 
skal du skubbe OFF/ON-kontakten på mikrofonen til 
positionen OFF og derefter tilbage til positionen ON.

 • Du kan bruge de knapper, der er tilgængelige på app'en, 
for at justere lydeffekter.

 • Hvis du oplever en hyletone eller et ekko, kan du prøve 
at øge afstanden mellem mikrofonen og din iPad eller 
justere mikrofonens vinkel mod iPad'en.

Valgfrit: Nyd musik fra et 
eksisterende Hi-Fi-system
For at opnå den bedste lydeffekt kan du slutte 
modtageren til et eksisterende Hi-Fi-system.

  
1 Slut et 3,5 mm lydkabel til:

•	 LINE-OUT-stikket på modtageren.
•	 3,5 mm-lydindgangen på det 

eksisterende Hi-Fi-system.

MP3 LINKLINE-OUT

2 Tænd for det eksisterende Hi-Fi-system, 
og vælg 3,5 mm-lydindgangskilden (se 
brugervejledningen til Hi-Fi-systemet for at 
se detaljer om betjening). 
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5 Produktinforma-
tion

Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Mikrofon
Strømforsyning 3 x AAA-batterier
Retningsvirkning En retning
Sensitivitet  -32 ± 3 dB

Modtager
Lydudgang 1000 mV ± 100 mV RMS 

20 kohm
Frekvensgang 100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold > 85 dB
Krydstale > 40 dB

Bluetooth®

Bluetooth®-version V2.1 + EDR
Frekvensbånd 2,402-2,480 GHz ISM-

bånd
Område 10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger
Mål (B x H x D)
•	 Modtager
•	 Mikrofon

41,5 x 45,5 x 10,5 mm
162 x 333 x 162 mm

Vægt
•	 Modtager
•	 Mikrofon

0,02 kg
0,33 kg
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6 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal 
du gå til Philips websted på (www.philips.
com/support). Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for, at enheden er i nærheden, og 
at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen strøm til den trådløse mikrofon
 • Batterierne kan være installeret forkert 

eller brugt op. Isæt eller udskift batterierne 
korrekt (se 'Isæt/udskift mikrofonbatterier' 
på side 5).

 • Som en strømbesparende funktion skifter 
mikrofonen automatisk til standbytilstand 
efter at have været frakoblet fra 
modtageren i mere end 15 minutter. For at 
tænde den igen skal du skubbe OFF/ON-
kontakten på mikrofonen til positionen 
OFF og derefter tilbage til positionen ON.

Ingen lyd eller dårlig lyd
 • Juster lydstyrken på iPad.
 • Juster lydstyrken på Hi-Fi-systemet, der er 

tilsluttet modtageren.
 • Kontroller, at du har valgt den rigtige kilde 

på det tilsluttede Hi-Fi-system.
 • Sørg for, at du har tilsluttet modtageren 

korrekt til Hi-Fi-systemet.
 • Kontroller, om du har tilsluttet din iPad 

korrekt.
 • Kontroller, om du har startet 

musikafspilning på din iPad.

Der bliver ikke oprettet forbindelse mellem 
mikrofonen og modtageren

•	 Kontroller, om både den trådløse 
mikrofon og modtageren er tændt. 
Modtageren tændes automatisk, når 
den sluttes til en iPad.

•	 Kontroller, at den trådløse mikrofon og 
modtageren er inden for den effektive 
senderækkevidde, dvs. ca. 10 meter.

Hyletone eller ekko fra den trådløse mikrofon
•	 Juster lydstyrken på iPad.
•	 Juster lydstyrken på det eksisterende 

Hi-Fi-system, der er tilsluttet 
modtageren.

•	 Øg afstanden mellem mikrofonen 
og iPad (Hi-Fi-system), eller juster 
mikrofonens vinkel mod iPad (Hi-Fi-
system).



Specifications are subject to change without notice
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