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1 Önemli
Güvenlik
Bu CD sound machine ürününü kullanmadan
önce, tüm talimatları okuyun ve anladığınızdan
emin olun. Talimatlara uyulmamasından dolayı
herhangi bir hasar meydana geldiğinde, garanti
geçersiz olacaktır.
Elektrik çarpması veya yangın riski!
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur
veya suya maruz bırakmayın. Ürünün
yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler
yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç
kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal
fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan
önce ürünün Müşteri Desteği tarafından
kontrol edilmesini sağlayın.
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak
alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı
kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
• Ürünün havalandırma deliklerinden veya
diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
• Ürünün güç çıkışıyla bağlantısını kesebilmek
için güç adaptörüne her zaman kolayca
erişebileceğinizden emin olun.
• Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden
çıkarın.
• Güç adaptörünü çıkartırken, her zaman
fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Kısa devre veya yangın riski!
•

•
•
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Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce,
şebeke geriliminin ürünün alt kısmında
belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin
olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden
farklıysa, ürününüzü asla şebekeye
bağlamayın.
Pilleri yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı
sıcaklığa maruz bırakmayın.
Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek
fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına
neden olabilir.
TR

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski
vardır!
• Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen
lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
• Disk bölmesinde bulunan disk optik
merceğine dokunmayın.
• Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının
ya da diğer elektrikli cihazların üzerine
yerleştirmeyin.
• Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda
taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın
ve ev sinema sistemini prize takmadan
önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını
bekleyin.
Aşırı ısınma riski!
• Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere
monte etmeyin. Havalandırma için ürünün
çevresinde her zaman en az on santimetre
boş alan bırakın.
• Perdelerin veya başka eşyaların ürünün
havalandırma deliklerini kapatmasına engel
olun.
Kirlenme riski!
• Pilleri, bitmişlerse veya ürün uzun bir süre
kullanılmayacaksa çıkarın.
• Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle
doğru şekilde atılmalıdır.
Pilleri yutma tehlikesi!
• Ürün, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk
para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili
çocukların erişemeyeceği bir konumda
saklayın!
Pil ömrünün azalması riski!
• Hiçbir zaman farklı markalara veya tiplere
sahip pilleri aynı anda kullanmayın.
• Hiçbir zaman yeni ve eski pilleri aynı anda
kullanmayın.

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

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

Çevremizi koruyun

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.

Tescilli marka uyarısı

“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için
üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod
veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı
ve geliştirici tarafından Apple performans
standartlarına uygunluğunun onaylandığı
anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya
güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan
sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone
ile kullanılmasının kablosuz performansını
etkileyebileceğini unutmayın.
iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan
ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.
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Telif Hakkı

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz,
bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.
2014 © WOOX Innovations Limited. Tüm
hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.’nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N. V. lisansıyla kullanılmaktadır.”
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli
tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği
zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

2 CD sound
machine
ürününüz
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 ürünle:
• diskler, iPod/iPhone ve diğer harici
cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz
• FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz
Ses çıkışını aşağıdakilerle zenginleştirebilirsiniz:
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
Ürün şu ortam formatlarını destekler:

Not
•• Tip plakası, CD sound machine ürününün altında
bulunur.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• CD sound machine
• AC-DC güç adaptörü
• MP3 bağlantı kablosu
• Kullanım Kılavuzu
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Ana menü hakkında genel
bilgiler
a

j
k

b
c
d
e

l
m

f

n

g

o

h
i

p

q

s

r

t

a iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

f

b LCD ekran
• Disk çalma durumunu görüntüler.
c

•
•

CD sound machine ürününü açar.
CD sound machine ürününü bekleme
moduna geçirir.

d TUNING
• Bir FM radyo frekansı seçmek için
döndürün.
e

•

g

h

•

Bir çalma modu seçmek için arka
arkaya basın: geçerli parçayı tekrarla (
), tüm parçaları tekrarla ( ALL)
veya parçaları sırayla çal.

•
•

Önceki parçaya atlamak için basın.
Bir parçayı geri sarmak için basılı tutun.

•

Disk veya iPod/iPhone parça listesini
çalmayı başlatır, duraklatır veya devam
ettirir.

Disk bölmesinin kapağını çıkartır.
TR
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i Disk bölmesi kapağı
j VOLUME
• Ses seviyesini ayarlamak için döndürün.
k PROG
• Disk parçalarını programlar.

3 Başlarken
Dikkat
•• Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar

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

l Kaynak seçici
• Bir kaynak seçmek için kaydırın: disk,
FM radyo, MP3-LINK soketi üzerinden
ses girişi veya iPod/iPhone için bağlantı
istasyonu.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.

m DBB
• DBB ses efektini etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için basın.

Pillerin takılması

n

o

p

•

Rastgele çalmayı başlatmak veya iptal
etmek için basın.

Not
•• CD sound machine ürününün güç kaynağı olarak pilleri
veya AC gücünü kullanabilirsiniz.

•
•

Sonraki parçaya atlamak için basın.
Hızlı ileri aramak için basılı tutun.

•

Diskin veya iPod/iPhone parça listesinin
çalınmasını durdurur.

•• Paketlenmiş aksesuarlar arasında pil yoktur.

q FM anteni
r Pil bölmesi kapağı
s MP3-LINK
• Harici bir cihazın ses çıkışı soketine
(genellikle kulaklık soketi) bağlanır.
t DC 9V
• AC-DC güç adaptörüne bağlanır.

1
2
3

8
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Pil bölmesi kapağını çıkarmak için aşağıya
doğru kaydırın.
Altı pili (tip: R-14, UM-2 veya C hücreli)
belirtilen doğru kutuplara (+/-) göre
yerleştirin.
Pil bölmesi kapağını CD sound machine
ürününe sabitleyin.

Gücü bağlama

4 CD çalma
1
2

DC9V

Güç adaptörünü şuralara takın:
• CD sound machine ürününün arkasındaki
DC 9V soketi ve
• elektrik prizi.
İpucu
•• Güç kaynağı olarak pilleri kullanmak için güç adaptörünü
CD sound machine ürününden sökün.

3
4
5

Kaynak seçiciyi CD konumuna kaydırın.
Disk bölmesinin kapağını çıkartmak için
düğmesine basın.
Baskılı tarafı dışa gelecek şekilde bir disk
yükleyin.
Disk bölmesinin kapağını kapatın.
Oynatımı başlatmak için

Çalma kontrolü
Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için
aşağıdaki talimatları izleyin.
Düğmeler

Açma

Modlar arasında geçiş
Modları otomatik olarak değiştirme:
• CD sound machine ürününde 5 dakika
boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, ürün
otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Kaynak seçme
Kaynak seçiciyi CD, FM, MP3-LINK veya DOCK
konumuna kaydırın.

Fonksiyonlar

Çalmayı duraklatır veya devam
ettirir.
Oynatmayı durdurur.
Önceki/sonraki parçaya atlar.
Bir parçayı geri sarmak veya bir
parça içinde hızlı ileri arama yapmak
için basılı tutun.
Bir çalma modu seçin: geçerli
parçayı tekrarla ( ), tüm parçaları
tekrarla ( ALL) veya sırayla çal.
Rastgele çalmayı başlatır veya iptal
eder. (programlanmış parçalar için
kullanılamaz)

/

tuşuna basın.
»» Kaynak seçici "CD" konumunda olduğunda,
görüntülenir.

Modları manuel olarak değiştirme:
• CD sound machine ürününün çalışma
modu ile bekleme modu arasında geçiş
yapması için düğmesine basın.

tuşuna basın.

Parça programlama
Not
•• En fazla 20 parça programlanabilir.
•• Programlama sırasında, 20 saniye içinde herhangi

bir işlem yapılmazsa, sistem programlanan parçaları
kaydetmeden durma moduna döner.

1

Oynatımı durdurmak için

tuşuna basın.
TR
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2

3
4

5
6

Program modunu etkinleştirmek için
PROG düğmesine basın.
»» (sıra numarası) yanıp söner ve
ardından, PROG (program) ile
hızlıca yanıp söner.
Parça seçmek için
basın.

Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4.
adımları tekrarlayın.
Programlanan parçaları çalmaya başlamak
için
düğmesine basın.
»» Çalma sırasında, PROG görüntülenir.

•

TR

Not

düğmesine

Seçilen parçayı programlamak için PROG
düğmesine basın.
»» Sıra numarası yanıp söner ve ardından,
PROG (program) ile
hızlıca yanıp
söner.

•
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/

5 Radyo dinleme

Programı silmek için düğmesine iki
kez basın, CD bölmesi kapağını çıkartın
veya başka bir kaynağa geçin.
Programı gözden geçirmek üzere
çalmayı durdurmak için düğmesine
bir kez ve ardından, PROG düğmesine
arka arkaya basın.

•• En iyi alım için FM antenini tamamen açın ve anten
konumunu ayarlayın.

1
2

Kaynak seçiciyi FM konumuna kaydırın.
Bir FM radyo istasyonu ayarlamak için
TUNING düğmesini döndürün.

6 Harici cihazdan
müzik dinleme
CD sound machine ürününü, MP3 çalar gibi
harici bir cihazdan gelen ses girişini yükseltmek
için hoparlör olarak kullanabilirsiniz.

M P3 - L I N K

DC9V

1
2
3

4

Kaynak seçiciyi MP3-LINK konumuna
kaydırın.
CD sound machine ürününü açar.
MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara
bağlayın:
• Bu CD sound machine ürününün
arkasındaki MP3-LINK soketi ve
• harici cihazdaki ses çıkışı soketi
(genellikle hoparlör soketi).
Harici cihazı çalıştırın.

7 Bağlantı
istasyonunu
kullanma
Uyumlu iPod/iPhone
modelleri
Bu CD sound machine ürünü, aşağıdaki iPod ve
iPhone modellerini destekler.
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
• iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
• iPod classic

Bağlantı istasyonu üzerinden
müziğin keyfini çıkarın
Not
•• Bağlantı istasyonu konektörü üzerinden tepe akımı

iPod/iPhone için 1000 mA olarak sınırlandırılmıştır.
iPod/iPhone cihazınızın ve bu sistemin zarar görmesini
önlemek için iPod/iPhone cihazınızı belirtildiği gibi
güvenli bir şekilde yükleyin.

TR
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iPod/iPhone cihazınızı alma
Not
•• Bağlantı istasyonu ve iPod/iPhone cihazınız için hasar

riski: Alırken iPod/iPhone cihazınızı döndürmeyin veya
sallamayın.

iPod/iPhone cihazınızı dock'tan çekin.

1
2
3
4

iPod/iPhone cihazınızı bağlantı istasyonuna
bağlanır.
CD sound machine ürününü açar.
Kaynak seçiciyi DOCK konumuna kaydırın.
iPod/iPhone cihazınızdaki bir parçayı çalın.

Düğmeler

Fonksiyonlar

Oynatımı başlatın, duraklatın veya
devam ettirin.
Oynatmayı durdurur.
Önceki/sonraki parçaya atlar.
Hızlı geri sarmak veya hızlı ileri
aramak için basılı tutun.

/

iPod/iPhone cihazınızı şarj
etme
Not
•• Bir iPod/iPhone cihazını şarj etmeden önce, CD

sound machine ürününe güç adaptörü aracılığıyla güç
sağlandığından emin olun.

iPod/iPhone bağlantı istasyonuna yerleştirildikten
ve tanındıktan sonra, şarj işlemi başlar.

12
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8 Ses ayarlama
Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar
için geçerlidir.

9 Ürün bilgileri
Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Ses seviyesini ayarlama
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için VOLUME + düğmesini saat yönünde veya saatin
ters yönünde döndürün.

DBB ses efektini kullanma
Dinamik bas kuvvetlendirmeyi etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için DBB düğmesine
basın.
»» DBB açıldığında, DBB görüntülenir.

Özellikler
Disk
Lazer tipi
Disk çapı
Desteklenen diskler

Yarı iletken
12 cm, 8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW
Ses DAC
24 Bit, 44.1 kHz
Toplam harmonik bozukluk <%1
Frekans tepkisi
60 Hz -16 kHz
S/N Oranı
> 62 dB

Radyo
Ayarlama aralığı
FM: 87.5-108 MHz
Toplam harmonik bozukluk <%3
Sinyal-gürültü oranı
> 50 dB

Genel
AC gücü girişi
AC-DC güç adaptörünün
çıkışı
Model No. (AC-DC güç
adaptörü)
Piller
Çalışır durumdaki güç
tüketimi
Boyutlar (G x Y x D)
Net ağırlık
Brüt ağırlık

100-240 V~, 50-60
Hz, 0.35 A
9V

, 1200 mA

Y12FE-090-1200G
6 X 1.5 V , R14/
UM2/C hücreli
6W
380 x 200 x 93 mm
1,5 kg
1,8 kg
TR
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Bakım
Kasanın temizliği
• Yumuşak bir deterjanla hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde
içeren çözeltiler kullanmayın.
Disklerin temizlenmesi
• Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski
ortasından dışarı doğru silin.

•

Benzin, tiner gibi solventler, piyasada
bulunan temizlik maddeleri veya analog
plaklara yönelik antistatik spreyleri
kullanmayın.

Disk lensinin temizliği
• Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde
toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini
korumak için, disk lenslerini Philips CD
lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer
temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle
birlikte verilen talimatlara uyun.

14
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10 Sorun giderme
Uyarı
•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.
Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Müşteri Desteği
ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden
emin olun.
• Model numarası:
• Seri numarası:
Sorun

Çözüm

Güç yok.

Güç adaptörünün hem güç kaynağına hem de CD sound machine ürününe güvenli bir
şekilde bağlandığından emin olun.
Güç kaynağının kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
Pillerin doğru bir şekilde yerleştirildiklerinden ve güç adaptörünün CD sound machine
ürününden söküldüğünden emin olun.
Ses seviyesini ayarlayın.

Ses yok
veya ses
bozuk.
CD sound
machine
ürünü
yanıt
vermiyor.
Disk
algılanmadı.

Radyo
sinyal alımı
zayıf.

Güç adaptörünü söküp yeniden bağlayın ve daha sonra, CD sound machine ürününü
tekrar açın.
Güç tasarrufu özelliği olarak, 5 dakika herhangi bir işlem yapılmadığında CD sound
machine otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar çalışma moduna dönmesi için
düğmesine basın.
Bir disk takın.
Diskin basılı yüzünün dışa bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Lensteki nem yoğuşması geçene kadar bekleyin.
Diski değiştirin veya temizleyin.
Sonlandırılmış bir CD veya desteklenen formatta bir disk kullanın.
CD sound machine ile TV veya VCR cihazınız arasındaki mesafeyi artırın.
FM antenini tamamen açın.
FM anteninin konumunu ayarlayın.
Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.
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