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

•

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış
materyallerin elektrik çarpmasına neden
olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin
güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın.
'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını
önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle
okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini
azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme
maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu
nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi
prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı
bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için
geniş ucu geniş yuvaya takın.)
• Bu talimatları okuyun.
• 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 cihazdan 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, cihazın
yağmur veya neme maruz kalması, normal
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi
2
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•

gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi
durumunda servis işlemi gerekir.
Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya,
eşyaların veya cihazın hasar görmesine
neden olabilecek pil sızıntısını engellemek
için:
• Tüm pilleri, + ve - cihazın üzerinde
gösterilen yere gelecek şekilde, doğru
biçimde takın.
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya
karbon ve alkalin vs.).
• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa
pilleri çıkarın.
Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya
sıçratılmamalıdır.
Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler
(ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar)
koyulmamalıdır.
ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma
hazır bir durumda kalmalıdır.
Uyarı

•• Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
•• Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
•• Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların
üzerine koymayın.

•• Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve
ısıdan koruyun.

•• Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
•• Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya
adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Dikkat
•• Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar

kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli
radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere
neden olabilir.

2 CD
Soundmachine
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak
için, ürününüzü www.philips.com adresinde
kaydettirin.

Giriş
Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:
• disklerden ve diğer harici cihazlardan
müzik dinleyebilirsiniz;
• radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.
Ünite, aşağıdaki ortam formatını destekler:

Kutunun içindekiler
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3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

Pillerin takılması
Not
•• Pillerde kimyasal maddeler bulunmaktadır, bu nedenle
doğru biçimde atılmalıdırlar.

1
2
3

Pil bölmesini açın.
6 adet 1,5 V R14/UM2/C HÜCRE pilleri
(birlikte verilmez) gösterilen şekilde
kutupları doğru olarak (+/-) takın.
Pil bölmesini kapatın.
6 x 1.5 V R14/UM/C CELL

Gücü bağlama
Dikkat
•• Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin

cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık
geldiğinden emin olun.
•• AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün
bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
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4 CD
Soundmachine'in
Kullanımı
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz, Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips'in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak
için, ürününüzü www.philips.com adresinde
kaydettirin.

Disk çalma
Not
•• Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler

Parça programlama
Not
•• En fazla 20 parça programlanabilir.

1

CD modundayken, oynatma
durdurulduğunda, PROG tuşuna basın.

2

Bir parça seçmek için
/
tuşuna,
onaylamak için de PROG tuşuna basın.

3

Daha fazla parça programlamak için 2.
adımı tekrarlayın.

4

Programlanan parçaları çalmak için
tuşuna basın.

5

Programı silmek için

Oynatma kontrolü

çalınamaz.

Piyasadaki ses CD'leri çalınabilir:
• Kaydedilebilir CD (CD-R)
• Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
• MP3-CD
• WMA-CD

1
2
3
4

PROG

Disk bölmesini açın.
Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk
takın.

düğmesine basın.

/

Bir parçayı ya da tüm parçaları
tekrarlar.
Parçaları rastgele sırada çalar.
Parçaları programlar.
Oynatmayı durdurur veya
program siler.
Oynatmayı başlatır veya
duraklatır.
Bir parçaya atlar ya da oynatılan
parçada arama yapar.
Ses seviyesini ayarlar.

Disk bölmesini kapatın.

-VOLUME+

OFF•FM•CD seçiciyi CD konumuna getirin.
• Oynatmayı duraklatmak/oynatmaya
devam etmek için
tuşuna basın.
• Oynatmayı durdurmak için tuşuna
basın.

Radyo dinleme
Not
•• Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından
mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

•• En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu
ayarlayın.

1
2

OFF•FM•CD seçiciyi FM konumuna getirin.
Bir radyo istasyonu ayarlamak için
TUNING düğmesini yavaşça döndürün.
TR
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Harici cihazdan müzik
dinleme
Bu cihazla harici bir cihazdan müzik
dinleyebilirsiniz.

1
2

3

6

OFF•FM•CD ayarını FM veya CD
konumuna getirin.
MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez)
şu noktalara balayın:
• ünite üzerindeki MP3-LINK jakı (3,5
mm)
• harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı
Cihazı oynatmaya başlayın (bkz. cihaz
kullanım kılavuzu).
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5 Özellikler
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü
Frekans Tepkisi
Sinyal Gürültü Oranı
MP3 Link Girişi

2 X 1 W RMS
80 Hz - 16 kHz, ±
3 dB
50 dB
0,5 V RMS 20 kohm

Diskler
Lazer Tipi
Disk Çapı
Desteklenen Diskler
Ses DAC
Toplam Harmonik
Bozukluk
Frekans Tepkisi
S/N Oranı

Yarı iletken
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW
24 Bit / 44,1 kHz
%<1
60 Hz -16 kHz
55 dBA

Radyo
Ayarlama Aralığı
Toplam Harmonik Bozukluk
Sinyal Gürültü Oranı

FM: 87.5108 MHz
%<3
40 dB

Genel bilgiler
AC gücü
Çalışır Durumdaki Güç
Tüketimi
Piller
Boyutlar: Ana Ünite (G x
Y x D)
Ağırlık
- Paketle Birlikte
- Ana Ünite

220-240 V~, 50/60
Hz
5W
9 V, 6 x 1,5 V R14/
UM2/C HÜCRE
245 x 131 x 212
mm
1,5 kg
1,1 kg
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6 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 fişinin düzgün takıldığından emin
olun.
•• AC prizinde güç olduğundan emin olun.
•• Pilleri, kutupları (+/– işaretleri) gösterildiği
biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
•• Pili değiştirin.
Ses yok
•• Ses seviyesini ayarlayın.
•• Çalınan parçanın uyumlu bir formatta
olduğundan emin olun.
Ekran düzgün çalışmıyor. /Kontrol düğmelerine
basıldığında cihaz tepki vermiyor.
• Elektrik kablosunu prizden çekin.
• Birkaç saniye sonra elektrik kablosunu prize
takın.
Disk oynatılamıyor
•• Diskin baskılı tarafı üste gelecek şekilde
takıldığından emin olun.
•• Diski temizlemek için mikro fiber temizlik
bezi kullanın ve diski ortasından kenarlara
doğru doğrusal bir hareketle silin.
•• Disk arızalı olabilir. Başka bir disk çalın.
•• CD'nin sonlandırılmış CD/CD-R/CD-RW
olduğundan emin olun.
•• Lazer lensinin temiz olduğundan emin olun.
•• CD'nin telif hakkı koruma teknolojileriyle
şifrelenmemiş olduğundan emin olun.
8
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CD parça atlıyor
•• CD'nin hasarlı veya kirli olmadığından emin
olun.
•• Program/karışık çalma modunun kapalı
olduğundan emin olun.

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

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.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

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
2012/19/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.

Not
•• Tip plakası pil bölmesinin içindedir.

Ürününüzde 2013/56/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,
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