
Her zaman yardıma hazırız
Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

1 Güvenlik
Uyarı

 • Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.
 • Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden 

ve ısıdan koruyun.
 • Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, 

fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin 
olun.

• Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
• Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan 

olduğundan emin olun.
• Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli 

radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya 
sıkışmasını önleyin.

• Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline 
başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, 
saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, 
saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal 
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle 
saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi 
gerekir.

• Sadece üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar 
kullanın.

• Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında 
bu saatli radyonun fişini çekin.

• Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya 
saatli radyonun hasar görmesine neden olabilecek pil 
sızıntısını engellemek için: 
• Tüm pilleri + ve - kutupları saatli radyonun üzerinde 

gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın. 
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
• Saatli radyo uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
• Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı sıcağa maruz 

bırakmayın.
• Saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı ve 

sıçratılmamalıdır. 
• Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. 

sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın. 
• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme 

cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı 
kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Not

 • Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça 
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.  

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU 
Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi’ni www.philips.com/
support adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün atılması
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler 
kullanılarak üretilmiştir. 

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU 
sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına 
gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile 
ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. 

Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla 
birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

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.

Teknik özellikler
Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 0,5 W RMS

Radyo
Ayarlama Aralığı (FM) 87,5 - 108 MHz
Şebeke Ayarı 50 KHz
Arama Seçiciliği <28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk <%3
Sinyal Gürültü Oranı >55 dB

USB
Şarj Desteği 5 V, 1 A

Genel bilgiler
AC Gücü 100-240 V ~, 50/60 Hz
Pil İki adet AA pil
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi <10 W
Beklemede Güç Tüketimi < 1 W
Boyutlar 
- Ana Ünite (G x Y x D)

 
129 x 104 x 105 mm

Ağırlık 
- Ana Ünite 0,5 kg
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Dikkat: 
• Güç kaynağı olarak 

yalnızca AC gücü 
kullanabilirsiniz. 

• Piller (birlikte verilmez) 
yalnızca saat ve alarm 
ayarlarını yedekleyebilir.

Cihazlarınızı bir USB 
kablosu kullanarak şarj 
edebilirsiniz (birlikte 
verilmez).

This product has been manufactured by, and is sold 
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., 
and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in 
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered 
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used 
under license.
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Alarm çaldığında SNOOZE düğmesine basın.
 » Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar 

çalar.

Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için  veya  
tuşuna arka arkaya basın.
 »  veya , alarm zamanlayıcısı açıksa görünür ve 

kapalıysa kaybolur.
• Alarmı durdurmak için karşılık gelen  veya  

düğmesine basın. 
 » Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Dikkat:
• Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir. Alarm ses 

seviyesini manuel olarak ayarlayamazsınız. 

Not: Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
1 Alarm ayarı modunu etkinleştirmek için  veya  

düğmesini iki saniye basılı tutun.
2 Saat ve dakikayı ayarlamak için sırasıyla + TUNING/ 

HR - ve + PRESET/ MIN - düğmelerine basın.
3 Onaylamak için  ya da  tuşuna basın.
4 Bir alarm kaynağı seçmek için + TUNING/ HR - veya 

+ PRESET/ MIN - düğmesine basın: sesli uyarı veya 
son dinlediğiniz kanal.

5 Onaylamak için  ya da  tuşuna basın.

www.philips.com/support
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Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

FM radyoyu açma veya kapatmaAlarm kurma

İpucu:  Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın 
ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Radyo istasyon hafızası seçme

Dikkat:
• En fazla 20 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu 

kaydedebilirsiniz.
• Kayıtlı bir radyo istasyonunun üzerine yazmak için sıra 

numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

X20

Süreyi (dakika cinsinden) seçmek için  tuşuna arka 
arkaya basın. Ürün, ayarlanan süre sonunda otomatik 
olarak bekleme moduna geçer.
• Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için [OFF] 

(kapalı) mesajı görüntülenene kadar  düğmesine 
arka arkaya basın.
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