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Önemli

Güvenlik
a

Bu talimatları okuyun.

b

Bu talimatları saklayın.

c

Tüm uyarıları dikkate alın.

d

Tüm talimatları izleyin.

e

Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

f

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

g

Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına
göre kurun.

h

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya
ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.

i

Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan
çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

j

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar
kullanın.

k

Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında
cihazın fişini çekin.

l

Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun.
Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı

dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya
neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere
düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda
servis işlemi gerekir.
m

Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya
ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
engellemek için:
•
Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere
gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
•
Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin
vs.).
•
Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

n

Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakılmamalıdır.

o

Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu
nesneler, yanan mumlar).

p

ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme
cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı
kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
Uyarı

••
••
••
••
••
••

Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca
erişebileceğinizden emin olun.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen,
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller

kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye
yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel
kurallar hakkında bilgi edinin.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye
kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
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Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.
philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu saatli radyoyla:
•
FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
•
Saati öğrenebilirsiniz
•
Sevdiğiniz radyo istasyonuyla veya sesli alarmla uyanabilirsiniz
•
Alarmı farklı bir saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
•
Ana ünite x 1
•
Kullanıcı kılavuzu x 1

Ana menü hakkında genel bilgiler
1
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a

DISPLAY
•
Saat/alarm zamanını ve setin durumunu gösterir

b

ALARM göstergesi
•
Alarm etkinleştiğinde yanar

c

Frekans göstergesi
•
Seçtiğiniz dalga bandının radyo frekansını gösterir

d

REPEAT ALARM/SLEEP OFF
•
Etkin alarmı 8-9 dakikalık bir süre için kapatır
•
Uyku işlevini kapatır

e

CLOCK
•
Saati ayarlar

f

SLEEP
•
Uyku işlevi için radyoyu etkinleştirir
•
Uyku süresini ayarlar

g

ALARM RESET
•
Etkin alarmı 24 saatliğine durdurur

h

ALARM
•
Alarm işlevini ayarlar

i

RADIO/ALARM
•
RADIO ON: Radyoyu açar
•
RADIO OFF: Radyo alarmını kapatır
•
ALARM-RADIO: Alarm için radyoyu etkinleştirir
•
ALARM-BUZZ: Alarm için sesli alarmı etkinleştirir

j

SET TIME HR/MIN
•
Saat/alarm/uyku zamanı için saati/dakikayı ayarlar

k

Güç kablosu
•
Elektrik prizine takılır

l

Kısa anten
•
FM sinyal alımını iyileştirir

m

VOLUME
•
Ses seviyesini ayarlar

n

Pil kapağı
•
Saat hafızasının yedeklenmesi için 9 voltluk 6F22 tipi bir
pil (birlikte verilmez) takmak üzere açılır

o

FM/MW
•
FM/MW dalga bandını seçer

p

TUNING
•
Radyo istasyonlarını ayarlar.
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Başlarken
Dikkat

•• Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler
uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları
istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Gücü bağlayın
Dikkat
•• Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının, setin altında bulunan tip
plakasında gösterilen voltaj değeriyle eşleştiğinden emin olun.

•• Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin.
Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

•• AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıların yapıldığından emin
olun.

1
2

Fişi elektrik prizine takın.
Setin güç kaynağıyla bağlantısını tümüyle kesmek için, fişi elektrik
prizinden çekin.

Pillerin takılması
Saat hafızasının yedeklenmesi, elektrik arızası gibi nedenlerle elektriğin
kesilmesi durumunda, alarm ve saat ayarlarınızın en fazla bir gün
süreyle saklanmasına olanak tanır. Saatli radyo ve ekran aydınlatması
tümüyle kapanır. Elektrik kesintisi giderildiğinde, ekranda doğru saat
bilgisi gösterilir.
Dikkat
•• Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe
atmayın.

•• Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
•• Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

1
2
3

Pil bölmesini açın.
Yedekleme için, kutupları (+/-) doğru olacak şekilde 9 voltluk
6F22 tipi bir pil (birlikte verilmez) yerleştirin.
Pil bölmesini kapatın.
İpucu

•• Yedek pil takılmazsa veya elektrik kesintisi uzun sürerse, saati ve alarmı yeniden
ayarlamanız gerekir.

Açma
1

Seti açmak için RADIO/ALARM düğmesini RADIO ON
konumuna getirin.
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Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama
Bu seti yalnızca radyo olarak kullanabilirsiniz!

1
2
3

4
5

Radyoyu açmak için RADIO/ALARM düğmesini RADIO ON
konumuna getirin.
Dalga bandınızı seçmek için FM/MW düğmesini ayarlayın.
İstediğiniz istasyonu ayarlamak için TUNING düğmesini
ayarlayın.
•
FM sinyali alımını iyileştirmek için, kısa anteni tam olarak
uzatın ve konumlandırın.
•
MW sinyali alımını iyileştirmek için, ünitenin konumunu
ayarlayın (içinde yerleşik bir MW anteni vardır).
Ses seviyesini ayarlamak için VOLUME düğmesini çevirin.
Radyoyu kapatmak için RADIO/ALARM düğmesini RADIO
OFF konumuna getirin.

Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.

1
2
3

CLOCK düğmesini basılı tutun.
Saati ve dakikayı ayarlamak için HR veya MIN öğesine arka
arkaya basın veya HR veya MIN öğesini basılı tutun.
Doğru ayara ulaştığınızda CLOCK ve HR veya MIN öğesini
bırakın.
»» Ayarlanan saat ekranda gösterilir ve saat çalışmaya başlar.
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Alarmın ayarlanması

Alarmı ayarlama
Saat, 24 saatlik formatla gösterilir.

1
2
3

ALARM düğmesini basılı tutun.
Saati ve dakikayı ayarlamak için HR veya MIN öğesine arka
arkaya basın veya HR veya MIN öğesini basılı tutun.
Doğru ayara ulaştığınızda ALARM ve HR veya MIN öğesini
bırakın.
»» Ayarlanan saat ekranda gösterilir ve saat çalışmaya başlar.

Alarm modunu seçme
Alarmı kullanmak için, önce alarm zamanını ayarlamanız gerekir. Sizi
uyandıracak iki farklı alarm modu arasından seçim yapabilirsiniz: radyo
veya sesli alarm.

1

RADIO/ALARM öğesini RADIO veya BUZZ olacak şekilde
ayarlayarak alarm modu seçiminizi yapın.
»» Alarm göstergesi (AL) yanar.

İpucu
•• Radyo modunu seçtiyseniz, alarm sesini sizi uyandıracak kadar yüksek düzeye
ayarladığınızdan emin olun.

•• Sesli alarm için sabit bir ses seviyesi belirlenmiştir ve ayarlama yapılamaz.

Alarmı kapatma
Alarmı kapatmak için üç yol vardır. Alarm tamamen iptal edilmedikçe,
alarm zamanınızın ilk geldiği andan 1 saat 59 dakika sonra, 24 saatlik
alarm sıfırlama seçeneği otomatik olarak seçilir.
24 SAATLİK ALARM SIFIRLAMA
Alarm modunun hemen durdurulmasını, ancak aynı alarm ayarının
sonraki gün için kalmasını isterseniz:
•
Alarm çalarken ALARM RESET düğmesine basın.
»» Alarm göstergesi (AL) yanık durumda kalır.
ALARMI TÜMÜYLE İPTAL ETME
Ayarlanan alarm zamanını alarm etkinleşmeden önce veya alarm
çalarken iptal etmek için:
•
ALARM-RADIO düğmesini OFF konumuna ayarlayın.
»» Alarm göstergesi (AL) söner.
REPEAT ALARM
Bu özellik, alarmınızın 9 dakikalık aralıklarla arka arkaya çalmasını sağlar.
•
Alarm çalarken REPEAT ALARM/SLEEP OFF düğmesine basın.
»» Alarm göstergesi (AL) görünür durumda kalır.
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Uyku zamanlayıcısını
ayarlama

Bu sette bulunan dahili zamanlayıcı, radyo çalınırken setin kullanıcı
tarafından ayarlanan belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını
sağlar. Böylece, yatağınıza uzanabilir ve radyonuzu dinleyerek uykuya
dalabilirsiniz. Maksimum uyku süresi 1 saat 59 dakikadır.

1
2

RADIO/ALARM düğmesini OFF konumuna getirin.
Uyku işlevini etkinleştirmek üzere uyku saatini ayarlamak için
aşağıdakileri yapın:
•
Uyku saatini 59 dakikaya ayarlamak için yalnızca SLEEP
düğmesine basın.
•
59 dakikadan geriye doğru sayılacak şekilde bir saat daha
uyku süresi elde etmek için SLEEP düğmesini basılı tutun
ve MIN düğmesine basın.
•
Bir saat daha uyku süresi (1:59) elde etmek için SLEEP
düğmesini basılı tutun ve HR öğesine basın.
•
Uykuyu iptal etmek için REPEAT ALARM/SLEEP OFF
düğmesine basın.
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Ürün bilgileri
Not

•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler
Güç

- AC: 220 - 230V~ ,50Hz
- DC: 1 x 9 volt 6F22 pil (yedek)

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi

5W

Beklemede Güç Tüketimi

< 2W

Boyutlar
- Ana Ünite (G x D x Y)

130,4 x 130 x 46,8 (mm)

Ağırlık

0,395 kg
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Sorun giderme
Dikkat

•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla
onarmaya çalışmayın.
Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce
aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips
web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile
iletişime geçtiğiniz zaman, cihazın yakınınızda olduğundan ve model
numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
•
Elektrik kablosunun sağlam bir biçimde takıldığından emin olun.
•
AC prizinde güç olduğundan emin olun.
•
Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.
Ses yok
••
Ses seviyesini ayarlayın.
Ünite yanıt vermiyor
••
AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi
tekrar açın.
Zayıf radyo alımı
••
Cihazla diğer elektrikli donanım arasındaki uzaklığı artırın.
••
Kısa antenin konumunu ayarlayın.
Alarm çalışmıyor
••
Alarm saatini ayarlayın ve alarm saatini seçin.
••
Ses seviyesini ayarlayın.
••
Bir radyo istasyonu ayarlar.
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