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Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı

Karaoke mikrofonu akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, MP3 çalarlar vb.
gibi mobil çalma cihazları için Bluetooth® üzerinden ses çıkışı sağlayan bir cihazdır. Ayrıca kendi
vokallerinizi karıştırabilir ve ışık efektlerini açabilirsiniz.

Karaoke mikrofonu kişisel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

Ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek•
tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! •

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Ürünü ve USB şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Ürünü açık alanda ya da•
aşırı nemli mekanlarda çalıştırmayın.

Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili•
bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler
oluşabilir.

Cihaz gövdesini asla açmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin. Cihazın gövdesinde•
bulunan deliklere de herhangi bir nesne sokmayın.

Ürünü şarj ederken aşağıdakileri dikkate alın:

Ürünün üzerine veya yakınına örn. vazo benzeri veya içi sıvı dolu kapları bırakmayın. Bu•
 kapların devrilmesi durumunda, içlerindeki sıvılar, elektrikli cihazlarda tehlike oluşturur. 
Ürünü nemden, sıçrayan ve damlayan sulardan uzak tutun. Elektrik çarpma tehlikesi oluşur.

Şarjlı pil değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. Şarjlı pil usulüne uygun olarak değiştirilme -•
diğinde, patlama tehlikesi mevcuttur. Sadece aynı veya aynı özelliklere sahip şarjlı pil tipleri 
ile değiştirilmelidir. Şarjlı pil arızalandığında, lütfen uzman bir atölyeye başvurun.

Yanma/yangın UYARISI 

Ürünü, yeterli havalandırılmayan kapalı dolaplarda veya raflarda çalıştırmayın. Ürünün her•
tarafında en az 5 cm boşluk bulunmalıdır. 

Havalandırma, havalandırma açılımlarının nesnelerle kapatılmasıyla engellenmemelidir, örn.•
dergiler, masa örtüleri, perdeler vs.

Ürünün üzerine veya yakınına mum gibi açık alev kaynakları yerleştirmeyin. Ateşin yayılmasını•
engellemek için mum ve farklı ateşler üründen her zaman uzak tutulmalıdır.

Ürün bir lityum iyon şarjlı pil içermektedir. Bu bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre•
yapılmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Ürünü, örn. doğrudan güneş ışığı veya kalorifer ısısı gibi aşırı sıcaklıklardan, tozdan ve nemden•
koruyun.

Ürün soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama alındığında cihazın içinde yoğuşma suyu oluşabilir.•
Cihazı birkaç saat kapalı durumda tutun.

Mıknatıslı kimlikleri, telefonları ve kredi kartlarını vb. ve ayrıca kasetleri, saatleri vs.•
 hoparlörün yakınından uzak tutun. Bunlarda ürünün içinde takılı olan mıknatıslar nedeniyle
hasar oluşabilir.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik•
maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez
 kullanın.

Çalıştırma
Hasarları önlemek için şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim edilir. 
İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam olarak şarj edin.

Şarjlı pili şarj etme

Ürünün şarjlı pilini bir bilgisayarda ya da bir şebeke
 adaptörü vasıtasıyla (teslimat kapsamında bulunmaz) 
akım şebekesinde şarj edebilirsiniz. 

1.   Ürünün kapalı olduğundan emin olun.

2.  USB şarj kablosunun bir ucunu DC5V USB şarj yuvasına
ve diğer ucunu bir bilgisayara takın.
Şarj kontrol lambası kırmızı yanar.

Boş bir şarjlı pilin doldurulması yakl. 3–4 saat sürer. Şarjlı
pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası söner.
Çalma süresi Bluetooth® üzerinden ışık efektleri dahil
olmak üzere (ses seviyesine, ortam koşullarına vs. bağlı
olarak) maks. 7 saat sürer.

• Şarjlı pilin tam kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun bir süre muhafaza edebilmek
için, kullanılmadığı zamanlarda dahil en az ayda 1 kez tamamen şarj edilmelidir.

       • Şarjlı pili +10 ile +40 °C arası sıcaklıklarda şarj edin.

       • Şarjlı pilin kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Ortam sıcaklığı ne kadar düşük
olursa, çalma süresi o kadar kısa olur. 

       • Her 30 saniyeye bir, bir sinyal sesi duyulursa şarjlı pil şarj edilmelidir.

       • Şarj edilirken ürün kullanılabilir. Ancak bu şekilde şarj süresi uzar.

Bekleme modu

Gereksiz akım tüketimini önlemek için ürün, 8 dakika süreyle sinyal almadığında ve ayrıca
Bluetooth® bağlantısı olmadığında cihazı otomatik olarak kapatan otomatik bir kapama fonk -
siyonu ile donatılmıştır.

Temel fonksiyonlar (Şekil 2)

Açma/kapama

Açma: Tuş /M uzun basılı tutulmalıdır. m

Cihaz açılır, bir mesaj verilir: POWER ON. 

Kapatma: Tuş /M uzun basılı tutulmalıdır. m

Beliren mesaj: POWERING OFF, cihaz kapanır.

İşletim modu seçme

Başka bir bağlantı yoksa cihaz otomatik olarak Bluetooth® moduna geçer ve bağlantı kurmak
için uygun bir sinyal arar.
BLUETOOTH mesajı ve bağlantı oluşturulduğunda CONNECTED belirir (bkz. bölüm „Bluetooth®

cihazı ile bağlama“).

Böylece ilgili girişte bir cihaz bağlıysa başka bir işletim moduna geçiş yapabilirsiniz.

Başka bir işletim moduna (TF kartı, AUX, USB bellek) geçmek için /M tuşuna kısa basın.m

Bir sinyal sesi verilir.

Ses seviyesini ayarlama

Genel ses seviyesini (müzik çalar veya mikrofon) düzenlemek için VOL kaydırma düğme-m

sini + veya – yönünde itin.

Mikrofon ses seviyesini düzenlemek için MIC VOL kaydırma düğmesini + veya – yönündem

itin.

Müzik çalar ses seviyesini düzenlemek için (+ için) veya (– için) tuşunu basılı tutun. m

Kulaklığı, kulaklık bağlantısına bağladığınızda ses çıkışı sadece kulaklıktan yapılır. 
Entegre hoparlör otomatik olarak susturulur.
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Değerli Müşterimiz

Yeni karaoke mikrofonunuzla kendinizi bir
rockstar gibi hissedersiniz. 
Bluetooth® ile akıllı telefonunuzdan veya
tabletinizden en sevdiğiniz müzikleri çala -
bilir ve canlı olarak mikrofondan söyleye -
bilirsiniz. Açılabilir ışık efektleriyle görü -
nümünüze doğru çekiciliği verebilirsiniz.

Metinli karaoke şarkılarını internette
bulabilirsiniz.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

USB şarj kablosu

Mikrofon

AUX kablosu

Kumanda 
alanı

DC5V USB şarj yuvası
AUX Audio bağlantısı

Çalmayı
başlatma/ durdurma 

VOL
Müzik çalar:

Ses seviyesi ayarı

sonraki şarkıya 
geçmek için 

MS Ses değiştirici 

/M 
Açma/kapama şalteri 

İşletim modu değiştirme

Şarkı  başlangıcı-
na / önceki şarkıya 
geçmek için 

MIC VOL
Mikrofon: Ses 
seviyesi ayarı

Yankı
Mikrofon: 
Salon ayarı

TF
Hafıza kartı yuvası

Şarj kontrol lambası
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Akıllı telefon
 tutucusu

Kulaklık bağlantısı 

USB
USB-A bağlantısı

Çalma işlemini oynatma

Çalma işlemini …m

… başlatmak için, …
… kesmek için, …
… devam ettirmek için, …
… tuşuna kısa basın.

Sonraki şarkıya geçmek için tuşuna kısa basın.m

Şarkı başlangıcına veya önceki şarkıya geçmek için 1 veya 2 defa tuşunam

kısa basın.

Ses tonunu düzenleme

Şarkı söyleme sırasında karaokem

mikrofonu resimde gösterildiği gibi
ve mümkün olduğu kadar ağza
yakın şekilde tutun.

Sesinize ilave ses katmak içinm

ECHO (Hall) kaydırma düğmesini 
+ veya – yönüne itin, bu şekilde
yankı azaltılır. 

Ses değiştiriciyi açma/kapatma

Ses değiştiricinin açılması veya kapatılması için MS tuşuna, bir vınlama sesim

duyuluncaya kadar uzun basın. Şimdi sesiniz değiştirilmiş şekilde çıkar.

4 farklı değiştirme efekti arasında geçiş yapmak için MS tuşuna kısa basın.m

Karaoke müziği çalma
Ürün, müzik çalarınızın desteklediği tüm yaygın dosya formatlarında ve yayın
 standartlarında müzik çalabilir. 

İnternette çoğu karaoke için hazırlanmış şarkıları bulabilirsiniz. Genel olarak bu
şarkıları sorunsuz olarak söyleyebilmeniz için söz kısmının ses seviyesi azaltılır
veya tamamen kapatılır ve şarkı sözleri görüntülenir. 

Gerekirse bu aktarım standardını, A2DP vasıtasıyla mobil cihazınızda manüel
olarak etkinleştirebilirsiniz. Bu konuda buna ait kullanım kılavuzunu okuyun.

İnternette uygun karaoke şarkılarını arayın ve müzik çalar ile yönetin.m

tuşunu birkaç saniye basılı tuttuğunuzda vokalleri karaoke şarkıla-m

rında gizleyebilir ve tekrar açabilirsiniz.

Metni akıllı telefonunuzdan da okuyabilmek için mikrofon tutamağındaki tutu-m

cuyu açın ve akıllı telefonunuzu bağlayın.

Tutucuyu dışa doğru1.
 katlama …

… Akıllı telefonu sabitleme.2.

Maks. 90 mm genişliğindeki akıllı telefonlar için uygun.

Kullanım Kılavuzutr



www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Ürün numarası:

381 684

İmha etme
Ürün, ambalaj ve entegre şarjlı pil tekrar kullanılabilir değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. Ambalajı malzeme türüne göre imha
edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu
imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar ve boş şarjlı piller/piller ev atıkları ile birlikte
atılmamalıdır! 
Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde
boş şarjlı pilleri/pilleri beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine 
ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

DİKKAT! Bu cihazda, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit konumda takılmış olan ve gövdeye
zarar vermeden çıkarılamayacak durumda bir şarjlı pil bulunmaktadır. Kurallara uygun
olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, 
cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim edin. Atık cihazları
ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz beledi-
yeye danışabilirsiniz.

Sorun / Çözüm

Bluetooth® cihazı ile bağlama
• Bir şifrenin girilmesi gerekebilir. Bu durumda 0000 yazın. 

• Her durumda mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

Bluetooth® bağlantısı oluşturma

Karaoke mikrofonunu açmak için açma/kapama tuşuna /M basın. 1.
Mesaj: POWER ON, sonra BLUETOOTH mesajı belirir. 
Ürün eşleşmeye hazırdır.

Mobil cihazınızı çalıştırın.2.

Mobil cihazınızdaki Bluetooth® fonksiyonunu açın.3.

Mobil cihazınızda cihaz aramayı başlatın. 4.

Listeden TCM381684 seçin ve cihazları bağlayın.5.

Cihazlar bağlandığında CONNECTED mesajı belirir.

Karaoke mikrofonu arada bir kapatırsanız tekrar açıldığında otomatik olarak 
Bluetooth® cihaza bağlanır (eğer yakındaysa ve açılmışsa ve aynı şekilde Bluetooth®

etkileştirilmişse). CONNECTED mesajı, Bluetooth® cihazı bulunduğunda belirir.

Bluetooth® bağlantısını ayırma

Şu anda Bluetooth® vasıtasıyla daima tek bir cihaz karaoke mikrofonla bağlı olabilir. Başka bir
cihazı eşleştirmek istediğinizde önce mobil cihazdaki Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı
bırakarak mevcut bağlantıyı kesin ya da mobil cihazı kapatın. 

Yeniden başlatma

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. 
Bu durumda cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihazı elektromanyetik ışıma olan alandan uzaklaştırın ve tekrar çalıştırın.m

Diğer cihazları bağlama
AUX üzerinden

Birlikte teslim edilen Aux kablosunun (Mikro USB - 3.5mm jakı) Mikro USB girişini karaoke1.
mikrofonunun AUX girişine ve kablo girişini müzik çaların kulaklık bağlantısına takın
(bkz. Şekil 4). 
Bu şekilde Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kesilir. 

Her iki cihazı düşük ses seviyesinde açın.2.

Gerekirse /M tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.3.

Çalma işlemini müzik çalardan başlatın ve yönetin.4.

Müzik çalardaki müziğin ses seviyesini kaydırma düğmesi VOL ile ayarlayabilirsiniz.m

Bağlantıyı yeniden kesmeden önce iki cihazı da kapatın.m

TF üzerinden

Kart yuvasına bir hafıza kartı takın TF (bkz. Şekil 4).1.
Bu şekilde Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kesilir. 

Gerekirse /M tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.2.

Karaoke mikrofonda çalma işlemini başlatın ve kumanda edin (bkz. „Temel fonksiyonlar“).3.

Hafıza kartını çıkarmadan önce karaoke mikrofonu kapatın. m

Bunun için kartı hafifçe yuvanın içine bastırın ve sonra yay mekanizmasını etkinleştirmek
için serbest bırakın.

USB üzerinden

Karaoke mikrofonun USB girişine bir USB bellek takın (bkz. Şekil 4).1.
Bu şekilde Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kesilir. 

Gerekirse /M tuşuna kısa basarak karaoke mikrofondaki işletim modunu değiştirin.2.

Karaoke mikrofonda çalma işlemini başlatın ve kumanda edin (bkz. „Temel fonksiyonlar“).3.

USB belleği çıkarmadan önce karaoke mikrofonu kapatın. m
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Teknik bilgiler
Model:                                  381 684

Donanım sürümü:                AC6905B
Yazılım versiyonu:               AC69_SDK_V2012_P4

Şarjlı pil                              Lityum-iyon şarjlı pil / 
(değiştirilemez)                   (UN 38.3’e göre test edilmiştir)

3,7 V 1200mAh 
Nominal güç: 4,44 Wh

       Şarj süresi:                   yakl. 3–4 saat

       Çalma süresi:               yakl. 7 saat 
(%60 ses seviyesinde)

Bağlantılar

       Micro-USB:                    5 V 1 A
                                        (Bu Sembol doğru akımın göstergesidir

Amfi

       Çıkış gücü:                    1x 4 W RMS

Bluetooth®

       Sürüm:                          4.2 (A2DP, AVCTP)

       Mesafe:                         yakl. 10 m (serbest alan)

       Frekans aralığı:            2,402 GHz ila 2,483 GHz

       Güç seviyesi:                maks. 4 dBm

Ortam sıcaklığı:                  +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
       Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr

Uygunluk beyanı
Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında
2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini 
yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını
www.tchibo.com.tr/kılavuzlar adresine ürün numarasını 381 684
girerek bulabilirsiniz

Ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir ve satılabilir: Almanya, Avus -
turya, İsviçre, Çek cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Macaristan, Türkiye.

Aşağıdakiler ile uygun

Bluetooth® özellikli akıllı telefon veya Tablet•
Android 4.3 itibariyle•
iOS-Phones (iOS 7.0 ve daha yüksek);•
iOS-Tablets (iOS 7.0 ve daha yüksek)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and   any use of such marks by Tchibo
GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of
Google Inc.
Bluetooth® marka adı ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescil
edilmiş markasıdır. Tchibo GmbH tarafından bu markaların kullanımı
lisans altındadır.
Android, Google Play ve Google Play-Logo, Google Inc. markalarıdır.

DC5V TF

USBAUX

DC5V TF

USBAUX

DC5V TF

USBAUX

DC5V USB şarj yuvası
AUX Audio bağlantısı

TF
Hafıza kartı yuvası

Şarj kontrol lambası Kulaklık bağlantısı 

USB
USB-A bağlantısı

AUX-bağlantı Hafıza kartı (TF) USB bellek

Cihaz çalışmıyor. Şarjlı pil boş veya şarjlı pil seviyesi düşük mü? •
Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden veya bir elektrik
adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilirsiniz.

Bluetooth® bağlan-
tısı mevcut değil.

Müzik çalarda Bluetooth® özelliği bulunuyor mu? •
Cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.

Müzik çalardaki Bluetooth® devre dışı mı? •
Ayarları kontrol edin. Gerekiyorsa Bluetooth'u® etkin duruma getirin.
Karaoke mikrofonun bulunan cihazlar listesinde görünüp görünme -
diğini kontrol edin. Gerekirse harici cihazları karaoke mikrofondaki
bağlantılardan çıkarın veya gerekirse karaoke mikrofonunun işletim
modunu Bluetooth® olarak değiştirin ( /M tuşuna basın). 
Her iki cihazı yan yana yerleştirin. Telsiz özellikli diğer cihazları
 çevreden kaldırın.

Müzik çalara şifre mi girmeniz gerekli? Ayarları kontrol edin.•

Başka bir cihaz karaoke mikrofonuna bağlı mı? Yeni bir cihaz bağla-•
madan önce diğer bağlı cihazı ilk önce ayırmalı ve sonra kapatmalı-
sınız.

Cihaz tepki
 vermiyor

Cihazı kapatın ve tekrar açın.•

Cihaz kendiliğinden
kapanıyor.

8 dakikadır sinyal yok mu? Müzik çaları kontrol edin.•

Cihaz çevresinde elektromanyetik dalga mı var? Cihazı bu bölgeden•
uzaklaştırın.

Şarjlı pil boş mu? Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı üzerinden•
veya bir elektrik adaptörü yardımıyla şebeke elektriği ile şarj edebilir-
siniz.

Kulaklıkta parazit
sesleri

3,5mm jakı kontrol edin. Sadece 3 bölümü olmalıdır, 4 değil.•

Parazit sesleri Vızıltı: Şarjlı pil boş mu? Ürünü bilgisayarınızdaki USB bağlantısı•
 üzerinden veya bir elektrik adaptörü yardımıyla prize takarak şarj
 edebilirsiniz.

Geri besleme: Ürünün hoparlörü önünde, sesi mikrofona geri yansıta -•
bilecek hiçbir nesne bulunmamalıdır. Gerekirse konumu değiştirin veya
nesneyi uzaklaştırın.

Karton fenomen: Cihazı elektromanyetik ışıma olan alandan uzaklaş-•
tırın ve tekrar çalıştırın.

Ses yok Müzik çaları ve Bluetooth® veya soket bağlantısını kontrol edin.•

Karaoke mikrofon yanlış işletim modunda mı? Gerekirse karaoke•
 mikrofonun işletim modunu Bluetooth® konumuna alın ( /M tuşu).

Müzik çalarda ses seviyesi açık veya yeterince yüksek sesli mi?•

Genel ses seviyesini (VOL kaydırma düğmesi), mikrofonun (MIC VOL•
kaydırma düğmesi) veya müzik çaların ses seviyesini ( / tuşları)
kontrol edin, gerekirse daha yüksek seviyeye getirin.

Başka bir cihaz karaoke mikrofonuna bağlı mı? Yeni bir cihaz bağla-•
madan önce diğer bağlı cihazı ilk önce ayırmalı ve sonra kapatmalı-
sınız.

USB bellek veya
hafıza kartı algılan-
mıyor / müzik yok

USB bellek/hafıza kartı arızalı veya yanlış formatlanmış durumda mı? •
Çalıştığından emin olduğunuz bir USB belleği/hafıza kartını test edin.

Şarkılar uygun bir formatta mı (mp3)? Diğer dosyalarla test edin.•
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