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1 Önemli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Bu talimatları okuyun.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatları izleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde
ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine
basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek
parçalar/aksesuarlar kullanın.
Gök gürültülü havalarda veya uzun süre
kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Güç kaynağı
kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza
sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi,
ünitenin yağmur veya neme maruz kalması,
normal şekilde çalışmaması veya yere
düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar
görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
Bu ünitenin üzerine sıvı damlatılmamalı
veya sıçratılmamalıdır.
Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek
nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan
mumlar) koyulmamalıdır.
Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı
kesme cihazı olarak kullanılması durumunda,
bağlantı kesme cihazı hazır durumda
tutulmalıdır.
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2 Android™
Docking
Sisteminiz
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 docking sistemle:
• Android bazlı cihazınızda müzik dinleyebilir;
• telefonunuzu mikro USB konektörü yoluyla
şarj edebilir;
• FM radyo dinleyebilir;
• cihazınızdaki sesli alarm, radyo veya müzikle
uyanabilir ve
• Philips DockStudio ve Philips Songbird
uygulamasının sunduğu çeşitli özellikleri
kullanabilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite
• Güç adaptörü
• Dock uzantısı
• MP3 bağlantı kablosu x 1
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Güvenlik dosyası
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Docking sistemi hakkında
genel bilgiler
g
h
i

a
b
c

j

d
e

k

f

l

m
o

n

a SET TIME/PROG
• Saati ayarlar.
• FM radyo istasyonlarını kaydeder.
b PRESET /
• Bir radyo istasyon hafızası seçer.
• Saati ve saat formatını ayarlar.
c SNOOZE/BRIGHTNESS
• Alarmı tekrarlar.
• Ekran parlaklığını ayarlar.
d

•
•

Docking sistemini açar/kapatır.
Sistemi bekleme moduna alır.

e SOURCE
• Kaynak seçer: FM radyo alıcı, Bluetooth
cihazı veya MP3 link.
4
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f Gösterge paneli
• Geçerli bilgileri gösterir.
g AL1/AL2
• Alarmı ayarlar.
• Alarm ayarlarını gösterir.
• Alarm zamanlayıcısını açar/kapatır.
h SLEEP
• Kapanma zamanını ayarlar.
i TUNING ·
/
• FM radyo istasyonlarını ayarlar.
• Dakika ayarı yapar.
j VOLUME +/• Ses seviyesini ayarlar.

k Android telefon için dock
• Android bazlı telefonunuzu bağlayın.
l AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK
• Alarm 1/Alarm 2 için alarm kaynağını
seçer.
m MP3 LINK
• Harici ses cihazı bağlanır.
n FM ANTENNA
• FM sinyal alımını iyileştirir.
o DC IN
• Gücü bağlayın.
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3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

Gücü bağlayın
Dikkat
•• Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın

arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı
olduğundan emin olun.
•• Elektrik çarpması riski! Güç adaptörünü çıkarırken her
zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Bekleme moduna geçme
Docking sistemini bekleme moduna geçirmek
için tekrar tuşuna basın.
»» [OFF] mesajı ve ardından saat
(ayarlanmışsa) görüntülenir.

Kaynak seçme
Bluetooth, FM radyo ya da MP3 bağlantısı
kaynaklarından birini seçmek için arka arkaya
SOURCE tuşuna basın.
Not
•• Sisteme Android bazlı bir telefon yerleştirildiğinde

Not
•• Tip plakası, docking sisteminin altında bulunur.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:
• docking sisteminin DC IN soketi.
• priz.

Açma
tuşuna basın.
»» Docking sistemi en son seçilen kaynağa
döner.

6
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sistem otomatik olarak Bluetooth moduna geçer.

4 Müzik çalma ve
şarj etme

Not
•• Bu docking sistemine bir Bluetooth cihazı bağlamadan
önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.

•• Docking sistemini diğer elektronik cihazlardan uzak
tutun, aksi takdirde diğer cihazlar parazit yapabilir.

Bu docking sistemini kullanarak müzik dinlemek
için iki yöntem vardır:
• manuel Bluetooth bağlantısı kurmak;
• Philips DockStudio uygulamasıyla otomatik
Bluetooth bağlantısı kurmak.

1
2

Android™ ile Uyumlu
Docking sisteminin tüm özelliklerinden
faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda
şu teknik özellikler bulunmalıdır:
• Android işletim sistemi (Sürüm 2.1 veya
üstü);
• Bluetooth yazılımı (Sürüm 2.1 veya üstü) ve
• Mikro USB konektörü.
Docking sistemini kullanarak, mikro USB
konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla
da:
• Cihazınızı USB konektörü yoluyla şarj
edebilir;
• Bluetooth yoluyla ses dosyalarını
çalabilirsiniz.

Docking sisteminizde Bluetooth özelliğini
etkinleştirmek için düğmesine basın.
»» Gösterge panelinde Bluetooth
göstergesi yanıp söner.
Taşınabilir cihazınızın Bluetooth özelliğini
açın.
• Bluetooth'un etkinleştirilmesi için
izlenen yöntem cihazlara göre farklılık
gösterebilir.

İpucu
•• Daha ayrıntılı bilgi için lütfen www.philips.com/flexidock
sayfasını ziyaret edin.

Manuel Bluetooth
bağlantısıyla müzik çalma
Docking sistemi mobil cihazınızdan sisteme
müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablosuz
teknolojisini kullanır.
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3

4

Taşınabilir cihazınızla eşleştirilebilecek
Bluetooth cihazlarını tarayın.

Cihazınızda [PHILIPS AS141]
görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için
bu öğeyi seçin.
»» Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli
onay duyulur ve farklı bir Bluetooth
simgesi ekranın üst kısmında bulunur.

5

Mobil cihazınızdaki media player ile ses
dosyası çalma

»» Müzik docking sistemi üzerinden dışarı
verilir.
İpucu
•• Docking sistemi ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma
aralığı yaklaşık 10 metredir.

•• Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının
kısalmasına neden olabilir.

Philips DockStudio ile
otomatik Bluetooth bağlantısı
üzerinden ses dosyası çalma
Philips DockStudio uygulaması; otomatik
Bluetooth bağlantısı, Songbird müzik çalar,
İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil
olmak üzere bağlantı istasyonunuza çok sayıda
yeni özellik kazandırır. Daha fazla özelliğin
keyfini çıkarmak için, ücretsiz uygulamayı indirip
kurmanız önerilir.

8
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DockStudio uygulamasını Android
bazlı cihaza kurma

2

Philips DockStudio uygulamasını kurmak
için ekrandaki talimatları uygulayın.

Philips DockStudio uygulamasını Android bazlı
cihazlara kurmanın iki yöntemi vardır.
DockStudio uygulamasını QR kodu
aracılığıyla kurma
Not
•• Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan
emin olun.

•• Cihazınızda "QR Droid" gibi bir barkod tarayıcı

olduğundan emin olun. Böyle bir uygulamanız yoksa
Android Market'ten indirin.

1

Paketin üstünde veya Hızlı Başlangıç
Kılavuzu'nda bulunan QR kodunu taramak
için barkod tarayıcıyı kullanın.

The Philips DockStudio app brings a suite of
cool, new features to your Philips DockStudio
docking speaker, including automatic Bluetooth
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

3

Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti)
öğesine dokunun.
DockStudio

»» DockStudio simgesi taşınabilir
cihazınızda görünür.
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1

Cihazınızdaki "Android Market" simgesine
dokunun.

DockStudio

DockStudio uygulamasını Android
Market aracılığıyla kurma
Philips DockStudio uygulamasını doğrudan
Android Market'te aratıp kurabilirsiniz.

2

Ekrandaki arama simgesine dokunun.

Not
•• Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan
emin olun.

•• Android bazlı cihazınızda Android Market erişimi
bulunduğundan emin olun.

3
4

10
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Uygulamayı aratmak için arama çubuğuna
"Philips DockStudio" yazın.
İndirme işlemini başlatmak için arama
sonucu listesinde Philips DockStudio
öğesini bulup dokunun.

5

DockStudio uygulamasının kurulumunu
gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları
uygulayın.

DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u
etkinleştirme
Philips DockStudio uygulaması Bluetooth
yoluyla Android cihazınıza ve docking sistemine
otomatik olarak bağlanmanızı sağlar.
Not
•• Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan
emin olun.

İlk çalıştırma

1
The Philips DockStudio app brings a suite of
cool, new features to your Philips DockStudio
docking speaker, including automatic Bluetooth
connection, Songbird music player,
worldwide Internet radio, sound settings

6

2

Bluetooth kaynağını seçmek için docking
sisteminizde düğmesine arka arkaya
basın.
»» Gösterge panelinde yanıp söner.
Cihazınızın ana ekranındaki DockStudio
simgesine dokunarak DockStudio
uygulamasını açın.

Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti)
öğesine dokunun.
DockStudio

DockStudio

»» Songbird indirmenizi isteyen bir komut
penceresi belirir.
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3

[Cancel] (iptal) öğesine dokunun.

4

Cihazınızda [PHILIPS AS141]
görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için
bu öğeyi seçin.
»» Bağlantının kurulması birkaç saniye
sürebilir.

»» Cihaz, otomatik olarak eşlenebilen
Philips cihazları taramaya başlar.

»» Bluetooth bağlantısı yapıldıktan
sonra ekranın üst kısmında farklı bir
Bluetooth simgesi bulunabilir.

12
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5

Mobil cihazınızdaki media player ile ses
dosyası çalma

»» Müzik docking sistemi üzerinden dışarı
verilir.
Daha sonra başlatma
DockStudio uygulamasını bir sonraki sefer
başlatırken, docking sistemine Bluetooth
aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.

1

2

3

Philips DockStudio uygulamasını başlatıp
menüsüne girin.

Otomatik Bluetooth bağlantısını
etkinleştirmek için [Speaker Connection]
(Hoparlör Bağlantısı) öğesine dokunun.

Docking sisteminizin Bluetooth özelliğini
etkinleştirin.

»» Bağlantının kurulması birkaç saniye
sürebilir.
TR
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4

Taşınabilir cihazınızda ses dosyası çalın.
»» Müzik docking sistemi üzerinden dışarı
verilir.

Saati otomatik olarak senkronize
etme

Songbird uygulamasını Android bazlı
cihaza kurulumu

1

Android bazlı cihazınızda DockStudio
simgesine dokunun.

Philips DockStudio uygulaması üzerinden
Bluetooth bağlantısını etkinleştirdiğinizde
docking sistemi, saatini Bluetooth özellikli cihazın
saatiyle otomatik olarak senkronize eder.
DockStudio

Philips Songbird ile müzik
çalma
Philips Songbird kullanımı kolay bir bilgisayar
programı ve Android uygulamasıdır. Songbird
bilgisayarınızdaki ortamların Android bazlı
cihazınıza aktarılmasını ve bu cihazda çalınmasını
sağlar.

14
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»» DockStudio menüsü görüntülenir.

2

3

[Songbird] öğesine dokunun.

4

İndirme işleminden sonra [Open] (Aç)
öğesine dokunarak Songbird menüsüne
gidin.

»» Songbird uygulamasını indirmeniz
istenir.
Uygulamayı indirmek için ekrandaki
talimatları uygulayın.

5

Bir parça seçtikten sonra müzik çalmak için
öğesine dokunun.
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2

»» Cihazınızı Philips Songbird
uygulamasına ilk defa bağlıyorsanız,
bir açılır ekran görünür. Belirtildiği gibi
otomatik senkronizasyonu seçin.

PC'ye Songbird kurulumu

1
2

Android bazlı cihazınızı USB kablosunu
kullanarak PC'ye bağlayın. Cihazınız
Songbird tarafından tanınana kadar
bekleyin.
»» Philips Songbird üzerinde, PC
tarafından tanındığı anda cihaz
görüntülenir.

www.philips.com/songbird adresini ziyaret
edin.
Songbird uygulamasını aratın.

songbird

3
4

En son Songbird uygulamasını indirin.
PC'nize Philips Songbird kurmak için
ekrandaki talimatları uygulayın.

Philips Songbird üzerinden PC
senkronizasyonu
Not
•• USB depolamayı açtığınızdan emin olun.

1

16

»» Cihaz otomatik olarak Philips Songbird
ile senkronize edilir.
Otomatik senkronizasyonu seçmediyseniz,
Songbird ile manuel olarak da senkronizasyon
yapabilirsiniz.

1

Devices (Cihazlar) altında cihazı seçin.

2

Manuel ya da Otomatik öğesini seçin.

PC'nizde Philips Songbird uygulamasını
başlatın.
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Senkronize Et düğmesini tıklatın.
»» Otomatik senkronizasyonu seçtiyseniz,
cihazı PC'ye bağladığınızda otomatik
senkronizasyon otomatik olarak
başlatılır.

2

Saat ayarı menüsüne erişmek için
simgesine dokunun.

DockStudio uygulamasıyla
kullanılabilecek diğer
özellikler
Philips DockStudio uygulamasıyla İnternet
radyosu dinleyebilir, alarm ve uyku
zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.

Alarm zamanlayıcısını ayarlama
Philips DockStudio uygulamasıyla birden fazla
sayıda alarm ayarlayabilir ve son hava durumu
bilgilerini alabilirsiniz. Uygulama, hava sevdiğiniz
aktivitelerin yapılması için uygun olduğunda da
sizi uyarır.

1

3

[Alarm settings] (Alarm ayarları) öğesine
dokunun.

Uygulamayı başlatın.
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4

5

Alarm ayarları menüsüne erişmek için
öğesine dokunun.

Alarmı ayarlayıp ekranın sağ üst köşesindeki
[Save] (Kaydet) öğesine dokunun.
»» Yeni alarm kaydedilir ve ekranda
görüntülenir.

Not
•• [Lifestyle] (Yaşam Tarzı) sekmesinde tercih ettiğiniz spor
ve hava (harika, iyi veya açık) ayarını yapabilirsiniz. Hava
yeterince iyi olmadığında alarm çalmaz.

18
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Kapanma zamanını ayarlama

1

2

Philips DockStudio uygulamasını başlatın.

Uyku zamanlayıcısı menüsüne erişmek için
simgesine dokunun.

3

Uyku zamanlayıcısı için bir süre seçin ve
ardından [Start] (Başlat) öğesine dokunun.

3

4
Not

Ekranda [Radio] (Radyo) öğesine dokunun.

Arama çubuğunda bir radyo istasyonu
arayın.

•• Bu özellik yalnızca Philips Songbird uygulaması ile çalışır.

İnternet radyosu dinleme

1
2

Android bazlı cihazınızla ve docking sistemi
arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
Ana menüye gitmek için Philips
DockStudio uygulamasını açın.

5

Arama sonuçları listesinden bir radyo
istasyonu seçin.
»» Radyo istasyonu yayını başlar.
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Android bazlı telefonu
bağlama ve şarj etme

3

Telefonu dengelemek için konektörün iki
tarafındaki ara parçayı sağa sola oynatın.

Android bazlı telefonu bağlama
Android bazlı telefonunuzu şarj etmek
için öncelikle telefonu docking sistemine
bağlamalısınız.

1

Android bazlı telefonunuzdaki mikro USB
konektörünün yönünü kontrol edin.

4

Telefonunuzu docking sisteminin ortasına
yerleştirmek için konektörü kaydırın.

»» USB konektörünün kapağı varsa dışarı
doğru çevirin.
Not
•• Mikro USB konektörü üstte bulunuyorsa ve Android

sisteminin 2.3 veya üstü bir sürümünü kullanıyorsanız,
ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Dock uzantısını kullanma

2

Gerekirse docking sistemindeki USB
konektörünü döndürüp Android bazlı
telefonunuzu dock'a öyle yerleştirin.

Telefonunuzdaki USB konektörü kenara
yakınsa cihazla birlikte verilen dock uzantısını
şekilde gösterildiği gibi kullanarak bağlı telefonu
dengeleyin.

1

20
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İki kaydırma düğmesini de ayarlayarak ara
parçaları en alt konuma getirin.

2

Dock uzantısını dock'a yerleştirin.

Dock extension

3

Telefonu dock'a yerleştirin.

Android bazlı telefonu şarj etme
Docking sistemi güce bağlıyken sisteme takılı
telefonunuz cihaz bekleme modunda olsa dahi
otomatik olarak şarj olmaya başlar.

TR
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5 FM radyo
dinleyin

FM radyo istasyonlarını
manuel olarak kaydetme
1
2

FM radyo istasyonlarını
ayarlama

3
4
5

İpucu
•• Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından

Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
PROG tuşuna basın.
»» Önayarlı numara yanıp sönmeye başlar.
Bir numara seçmek için
arkaya basın.

/

tuşuna arka

Onaylamak için PROG tuşuna tekrar basın.
Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası
adımları tekrarlayın.

mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

•• Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve

Not

konumunu ayarlayın.

1
2
3

•• Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için,

FM radyo kaynağını seçmek için SOURCE
tuşuna arka arkaya basın.
/
tuşunu iki saniye basılı tutun.
»» Docking sistemi, otomatik olarak alımı
en güçlü olan istasyona ayarlanır.
Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2.
adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

1

En iyi sinyal alımını buluncaya kadar
tuşuna arka arkaya basın.

/

FM radyo istasyonlarını
otomatik olarak kaydetme
Not
•• En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

Radyo modundayken, iki saniye boyunca PROG
tuşunu basılı tutun.
»» Docking sistemi, sinyali alınabilen tüm FM
radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen
ilk istasyonu otomatik olarak çalar.
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yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme
Radyo modunda önceden ayarlanmış bir
numara seçmek için arka arkaya / tuşuna
basın.

6 Diğer özellikler

3

Onaylamak için AL1/AL2 tuşuna basın.

Alarm kaynağı seçme
Not

Saati ayarla
1
2
3
4
5
6

•• Alarm sesi için, standart alarm sesini, son dinlediğiniz

radyo kanalını ya da Android bazlı cihazınızda çalınmış
olan en son parçayı seçebilirsiniz.

Docking sistemini bekleme moduna
geçirmek için tuşuna basın.
SET TIME düğmesini iki saniye basılı tutun.
»» Saat ve dakika basamakları yanıp
sönmeye başlar.
Saati ve dakikayı ayarlamak için /
/
tuşuna arka arkaya basın.

ve

Onaylamak için SET TIME tuşuna basın.
»» [12H] veya [24H] yanıp sönmeye
başlar.
12/24 saatlik formatı seçmek için
tuşuna basın.

Her iki alarm için de kaynak seçmek için AL1/
AL2 RADIO·BUZZ·DOCK kontrolünü
ayarlayın.

/

Not
•• Alarm kaynağı olarak DOCK seçildiğinde cihazı docking
sistemine bağladığınızdan emin olun.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

Onaylamak için SET TIME tuşuna basın.
»» Ayarlanan saat görüntülenir.

Alarm zamanlayıcısını
ayarlama

1
2

Alarm ayarlarını görüntülemek için
AL1/AL2 tuşuna basın.
Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak
için AL1/AL2 tuşuna tekrar basın.
»» Alarm zamanlayıcısı açıksa alarm
simgesi görüntülenir; zamanlayıcı
kapandığında simge de kaybolur.
•

Alarmı durdurmak için karşılık gelen
AL1/AL2 tuşuna basın.
»» Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarm kurma
Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki
alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarm çaldığında SNOOZE tuşuna basın.
»» Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir
ve tekrar çalar.

Not
•• Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

1
2

Alarm kurma modunu etkinleştirmek için
AL1/AL2 tuşunu iki saniye basılı tutun.
»» Saat ve dakika basamakları yanıp
sönmeye başlar.
Saati ve dakikayı ayarlamak için /
/
tuşuna arka arkaya basın.

Alarmı tekrarlama

ve

Kapatma saatini ayarlayın
Bu docking sistemi, önceden ayarlanan bir süre
sonunda bekleme moduna geçebilir.
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Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden)
seçmek için SLEEP tuşuna arka arkaya basın.
»» Uyku zamanlayıcısı etkinleştiğinde
görünür.
Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için
[OFF] (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar SLEEP
tuşuna arka arkaya basın.

Harici bir cihazdan ses
dosyası çalma
Bu cihazla harici bir cihazdan müzik
dinleyebilirsiniz.

1
2
3

MP3 bağlantı kablosunu:
• MP3 LINK soketine bağlayın.
• harici cihazın kulaklık soketine bağlayın.
MP3 bağlantı kaynağını seçmek için
SOURCE tuşuna arka arkaya basın.
»» görüntülenir.
Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz.
cihazın kullanım kılavuzu).

Ekran parlaklığını ayarlama
Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için
BRIGHTNESS tuşuna arka arkaya basın.
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7 Ürün bilgileri

Ağırlık
- Paketle Birlikte
- Ana Ünite

2,0 kg
1,4 kg

Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü

20W RMS

Radyo
Ayarlama Aralığı
Hassaslık
- Mono, 26dB S/N
Oranı
Arama Seçiciliği
Toplam Harmonik
Bozulma
Sinyal Gürültü Oranı

FM: 87.5 - 108 MHz
FM: <22 dBf
FM: <28 dBf
FM: <2%
FM: >55 dB

Genel bilgiler
AC Gücü

Çalışır Durumdaki
Güç Tüketimi
Beklemede Güç
Tüketimi
Maks. Android çıkış
yükü
Boyutlar
- Ana Ünite
(G x Y x D)

Model: AS190-100AE180; Giriş: 100-240
V ~, 50/60Hz, 0,7A;
Çıkış: 10 V 1,8A
<35 W
<2 W
5V

1A

290 x 160 x 113 mm
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8 Sorun giderme
Uyarı
•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep
etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web
sayfasına gidin (www.philips.com/support).
Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda
bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
•• Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından
emin olun.
•• AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
Ses yok veya ses bozuk
•• Docking sisteminizin ve Android bazlı
cihazınızın ses düzeyini ayarlayın.
•• Android bazlı cihazınızın Bluetooth yoluyla
docking sistemine bağlı olduğundan emin
olun.
Zayıf radyo alımı
•• Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici
arasındaki mesafeyi artırın.
•• FM antenini tamamen açın.
Saat/zamanlayıcı ayarı silindi
•• Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı
kesilmiştir.
•• Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
Alarm çalışmıyor
•• Saati/alarmı doğru ayarlayın.
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Bluetooth cihazı hakkında
Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile
sistemde müzik çalınamıyor.
•• Cihaz, sistemle müzik çalmak için
kullanılamaz.
Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı
kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.
•• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme
yaklaştırın veya cihaz ile sistem arasındaki
engelleri kaldırın.
Sistemle bağlantı kurulamıyor.
•• Cihaz, sistem için gerekli profilleri
desteklemiyor.
•• Cihazın Bluetooth fonksiyonu
etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl
etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
•• Sistem, eşleştirme modunda değildir.
•• Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir
cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu
cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların
bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.
Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp
bağlantıyı kesiyor.
•• Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme
yaklaştırın veya cihaz ile sistem arasındaki
engelleri kaldırın.
•• Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç
tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak
devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin
arızalı olduğunu göstermez.

9 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.

ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm
hakları saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke
Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin
malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Geri dönüşüm

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve
yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme
ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.
Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu
işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir.

Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında
bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını
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
TR
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