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1 Önemli

Güvenlik
Avrupa için bilgi:
Bu güvenlik sembollerini öğrenin

  
'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını 
önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız 
gereken özelliklere dikkat çeker.
'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden 
olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri 
belirtir. 
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak 
için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın 
ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün 
üzerine koymayın.

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 Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın. 

i Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. 
Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura 
veya yüksek oranda neme maruz 
bırakmayın. 

j Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak 
alevlerden veya ısıdan koruyun.

k Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi 
ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli 
ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına 
kurmayın. 

l Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli 
ekipman koymayın.

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

n Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere 
ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu 
kılavuza bakın.

o Ana şebeke fişinin 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. 
 • Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya 

adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:

Dikkat

 • Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. 
Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı 
pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun 
doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre 
kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkarın. Pilleri kuru 
bir yerde saklayın.

 • Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri 
çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde 
tutun.

 • Patlama riski: Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı 
ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere 
zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj 
edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

 • Pilleri yutma tehlikesi: Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla 
yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. 
Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda 
saklayın!
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Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi 
kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma 
için cihazın çevresinde her zaman en az 10 
cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma 
açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle 
kapatılmadığından emin olun.

İşitme güvenliği

  
Normal bir ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak 

işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir 
dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, 
normal bir insan için işitme kaybına neden 
olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. 
Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda 
işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

• Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, 
rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses 
seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, 
uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' 
gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve 
işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı 
korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz 
uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye 
ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
• Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde 

ayarlayın. 
• Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde 

duymaya başlayana kadar ses seviyesini 
yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:
• Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile 

sese uzun süre maruz kalmak da işitme 
kaybına neden olabilir.

• Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin 
ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları 
göz önünde bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses 

seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses 

seviyesini artırmamaya dikkat edin.
• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız 

kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda 

dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici 
olarak ara vermelisiniz.

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

Uyumluluk

 
İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 
1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve 
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

 
Sınıf II ekipman simgesi:

 
Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, 
çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

http://www.philips.com/support


4 TR

Çevremizi koruyun

  

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak 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
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke 
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. ve 
WOOX Innovations Limited tarafından 
Koninklijke Philips N. V. lisansıyla kullanılmaktadır."

  
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth 
SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, 
WOOX Innovations tarafından lisans alınarak 
kullanılmaktadır. 

  
© 2013 CSR plc ve grup şirketleri.
aptX® işareti ve aptX logosu CSR plc'nin veya 
grup şirketlerinden birinin ticari markasıdır 
ve bir veya daha fazla yargı sınırı içinde kayıtlı 
olabilir.

 
N İşareti ABD'de ve diğer ülkelerdeki NFC 
Forum, Inc. şirketinin ticari markası veya kayıtlı 
ticari markasıdır.

Telif Hakkı
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir. WOOX, daha önceden gerekli 
tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği 
zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Not

 • Tip plakası, sistemin alt kısmında bulunur.
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2 Bluetooth Mikro 
müzik 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.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün seri 
ve model numaraları istenir. Model numarası ve 
seri numarası, ana ünitenin arka kısmında yer alır. 
Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Giriş
Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:
• Diskler, Bluetooth özellikli cihazlar, USB 

depolama cihazları veya diğer harici 
cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz.

• FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Bu ses efektleriyle ses çıkışını 
zenginleştirebilirsiniz:
• Dijital Ses Kontrolü (DSC)
• DBB (Dinamik Bas Kuvvetlendirme)
• Tam ses

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:

 
 

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite
• Uzaktan kumanda ve iki adet AAA pil
• FM anteni
• AC güç adaptörü
• Basılı malzeme
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Ana menü hakkında genel 
bilgiler

  
a Gösterge paneli

• Cihazın o anki durumunu gösterir.

b VOL+/VOL-
• Ses seviyesini artırır veya azaltır.

c  / 
• Önceki veya sonraki parçaya atlar.
• Bir parça içinde arama yapmak için 

basılı tutulur.
• Radyo istasyonlarını ayarlar.

d 
• Diski disk bölmesinden çıkartmak için 

basılır.

b
c d g

hi
j

kl
mn

o

p

fe

a

e NFC alanı
• Bluetooth bağlantısını otomatik olarak 

kurmak için NFC uyumlu bir cihazla 
dokunun.

f Disk bölmesi

g AUDIO-IN
• Harici bir cihazın 3,5 mm ses çıkışı 

soketine bağlayın.

h Bluetooth SETUP düğmesi/göstergesi
• Mevcut eşleştirme bilgisini kaldırır 

(basılı tutunca).
• Bluetooth bağlantı durumunu gösterir. 
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i 
• Bir USB depolama cihazı bağlayın.

j 
• 3,5 mm konektörü olan bir kulaklık 

bağlar.

k 
• Müziği durdurur.

l 
• Oynatmayı başlatır, duraklatır veya 

devam ettirir.

m SOURCE
• Bir harici ses kaynağı seçmek için arka 

arkaya basın.

n  düğmesi/göstergesi
• Cihazı açar.
• Cihazı güç tasarruflu bekleme moduna 

veya normal bekleme moduna geçirir.
• Güç durumunu gösterir.

o DC IN
• AC güç adaptörüne bağlanır.

p FM ANT
• FM antenine bağlanır.

Uzaktan kumanda hakkında 
genel bilgiler

 

a 
• Cihazı açar.
• Cihazı güç tasarruflu bekleme moduna 

veya normal bekleme moduna geçirir.

b OPEN/CLOSE 
• Diski disk bölmesinden çıkartmak için 

basılır.

c TUNER/AUDIO IN
• Kaynağı FM radyo ile 3,5 mm ses girişi 

arasında değiştirir.

d PRESET/ALBUM  / 
• Önceki veya sonraki albüme atlar.
• Bir radyo istasyon hafızası seçer.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k
l

m

n

o

p
q

r

s
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e  / 
• Önceki veya sonraki parçaya atlar.
• Bir parça içinde arama yapmak için 

basılı tutulur.
• Bir radyo istasyonu ayarlar.

f 
• Oynatmayı başlatır, duraklatır veya 

devam ettirir.

g  Bluetooth
• Bluetooth kaynağına geçin.

h MENU/ 
• Müziği durdurur.

i Sayı tuş takımı

j REPEAT/SHUFFLE
• Bir çalma modu seçer.

k SETTINGS
• Sistem ayarları menüsüne erişmek için 

basılır.

l SOUND
• DSC, DBB ve tam ses kontrolü için ses 

ayarına erişir.

m SLEEP /SNOOZE
• Uyku zamanlayıcısını veya alarm 

zamanlayıcısını ayarlar.

n PROG/CLOCK
• Radyo istasyonlarını programlar.
• Saati ayarlar.

o VOL +/-
• Ses seviyesini artırır veya azaltır.

p 
• Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

q DISPLAY/RDS
• Oynatma bilgilerini görüntüler.
• Seçilen FM radyo istasyonları için: RDS 

bilgilerini görüntüler.

r USB
• USB kaynağını seçer.

s  CD
• CD kaynağına geçer.
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3 Kullanmadan 
önce

FM anteni bağlama

Not

 • En iyi alım için anteni tam olarak açın ve konumunu 
ayarlayın veya bir dış anteni bağlayın.

 • Bu ürün MW (orta dalga) radyo alımını desteklemez.

  

• FM antenini arka paneldeki FM ANT 
soketine bağlayın.

Gücü bağlayın

Dikkat

 • Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin, 
ana ünitenin arkasında belirtilen gerilimle eşleştiğinden 
emin olun.

 • Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü her 
zaman fiş kısmından tutarak çekin, kablosundan 
çekmeyin.

 • AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm 
bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

  

• AC güç adaptörünü şu noktalara bağlayın:
• arka paneldeki DC IN soketi ve
• duvar prizi.

Uzaktan kumanda pillerini 
takma/değiştirme

Dikkat

 • Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya 
ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

1 Pil bölmesini açın.
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2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek 
şekilde 2 adet AAA pil takın.

  
3 Pil bölmesini kapatın.

  
Not

 • Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine 
basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite 
yerine uzaktan kumandayla seçin.

 • Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız 
pilleri çıkarın.

 • Daha iyi sinyal alımı için uzaktan kumandayı doğrudan 
ana ünitenin önündeki IR sensörüne doğru tutun.
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4 Başlarken
Dikkat

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

LED göstergesi durumunu 
öğrenme

 düğmesindeki LED göstergesi

Gösterge Durum
 (Sabit) Bekleme modunda
 (Kapalı) Çalışma veya güç tasarruflu 

bekleme modunda

Bluetooth SETUP düğmesindeki LED 
göstergesi

Gösterge Durum
 (Yanıp 

sönüyor)
Bluetooth eşleştirme için hazır

 (Sabit) Bluetooth üzerinden bağlanmış

Saati ayarlama
Not

 • Ayar sırasında, 90 saniye içinde herhangi bir işlem 
yapılmazsa cihaz, önceki işlemler kaydedilmeden saat 
ayarından çıkar.

 • Saat ve dakika hanelerini sayısal tuş takımını kullanarak 
da girebilirsiniz.

1 Normal bekleme modunda saat ayarını 
etkinleştirmek için PROG/CLOCK 
düğmesine basın.
 » 24HOUR (24 saatlik zaman formatı) 

yanıp söner.

2 24HOURveya 12HOUR (12 saatlik zaman 
formatı) seçeneğini belirlemek için  / 

 düğmesine ve ardından onaylamak için 
PROG/CLOCK düğmesine basın.
 » Saat haneleri yanıp söner.
 » Zaman formatı olarak 12HOUR 

değerini seçerseniz, PM veya AM 
değeri görüntülenir.

3 Saat rakamlarını ayarlamak için  /  
düğmesine arka arkaya basın.

4 Onaylamak için PROG/CLOCK düğmesine 
basın.
 » Dakika haneleri yanıp söner.

5 Dakika rakamlarını ayarlamak için  / 
 düğmesine arka arkaya basın.

6 Saat ayarını onaylamak için PROG/CLOCK 
düğmesine basın.
 » Ayarlanan saat görüntülenir.

İpucu

 • Sistem saatini, zaman sinyalleri ileten bir RDS radyo 
istasyonuyla da senkronize edebilirsiniz (bkz. 'Saati RDS 
istasyonuyla senkronize etme' sayfa 16).

Açma
•  düğmesine basın.

 » Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme
• Cihazı bekleme moduna geçirmek için  

düğmesine tekrar basın.
 » Saat (ayarlanmışsa) panelde 

görüntülenir.
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Güç Tasarruflu bekleme moduna geçmek için:
•  tuşunu en az üç saniye basılı tutun.

 » Gösterge paneli karartılır.

Not

 • Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite 
Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

Bekleme modu ve Güç Tasarruflu bekleme 
modu arasında geçiş yapmak için:
•  tuşunu en az üç saniye basılı tutun.
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5 Oynatın

Disk oynatma
Dikkat

 • Hiçbir zaman disk bölmesine 12 cm çaplı bir diskten 
başka bir nesne yerleştirmeyin.

  

1 Kaynağı DISC olarak değiştirmek için 
SOURCE düğmesine arka arkaya basın.
• Kaynağa geçmek için uzaktan 

kumandada  CD tuşuna da 
basabilirsiniz.

2 Baskılı yüzü size bakacak şekilde disk 
bölmesine bir disk yerleştirin.
 » Birkaç saniye sonra çalma işlemi 

otomatik olarak başlar.
• Çalma otomatik olarak başlamazsa, 

çalmayı başlatmak için  düğmesine 
basın.

USB depolama cihazından 
oynatma
Bu cihaz, desteklenen bir USB depolama 
cihazına kopyalanmış .mp3 ve .wma dosyalarını 
çalabilir :
• Flash sürücü
• Hafıza kartı okuyucusu

• HDD: sabit disk sürücüsü (Bu ürün yalnızca 
USB gücü tepe akımı en fazla 500mA olan 
taşınabilir bir HDD'yi algılayabilir.)

Not

 • Philips, tüm USB depolama cihazlarıyla uyumluluk 
garantisi vermez.

 • NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) dosya sistemi 
desteklenmez.

  

1 USB depolama cihazını  soketine 
bağlayın.

2 Kaynağı USB olarak değiştirmek için 
SOURCE düğmesine arka arkaya basın.
• Kaynağa geçmek için uzaktan 

kumandada USB tuşuna da 
basabilirsiniz.

 » Oynatma otomatik olarak başlar.

Çalma otomatik olarak başlamazsa, 
1 Klasör seçmek için  /  düğmesine basın.
2 Bir dosya seçmek için  /  

düğmesine basın.
3 Oynatımı başlatmak için  tuşuna basın.
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Çalma kontrolü
Çalma sırasında, çalmayı kontrol etmek için 
aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeler Fonksiyonlar
Çalmayı duraklatır veya 
devam ettirir.
Oynatmayı durdurur.

 / Önceki veya sonraki 
parçaya atlar.
Bir parçayı geri sarmak veya 
bir parça içinde hızlı ileri 
arama yapmak için basılı 
tutun.

 / Bir veya daha fazla var 
olduğunda, önceki veya 
sonraki albüme atlayın.

 Çalmak için bir parçanın 
numarasını girin.

REPEAT/SHUFFLE Bir kullanılabilir çalma modu 
seçin.
• RPT 1: Geçerli parçayı 

tekrarlar
• RPT ALL: Tüm parçaları 

tekrarlar
• SHUFFLE: Parçaları rast-

gele çalar
• NORMAL: Parçaları 

sırayla çalar

Bluetooth özellikli cihazlardan 
oynatma

Not

 • Hoparlör ve Bluetooth özellikli cihazınızın arasındaki 
etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 ft). 

 • Hoparlör ve Bluetooth özellikli cihaz arasındaki engeller 
çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

 • Tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.
 • Hoparlör daha önce bağlanan en fazla 8 Bluetooth 

cihazını bellekte tutabilir.

Hoparlör aracılığıyla kablosuz olarak müzik 
dinlemek için Bluetooth özellikli cihazınızı 
hoparlörle eşleştirmeniz gerekir.
Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi 
Bluetooth eşleştirme yönteminizi seçin.

Önkoşul Eşleştirme 
yöntemi

Bluetooth cihazınız hem NFC'yi 
(Yakın Alan İletişimi) hem de 
A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım 
Profili) destekliyor.

Seçenek 1 
(önerilen) 
veya 
Seçenek 2'yi 
seçin.

Bluetooth cihazınız yalnızca 
A2DP'yi (Gelişmiş Ses Dağıtım 
Profili) destekliyor.

Seçenek 2'yi 
seçin.

• Eşleştirmeden ve bağlantı kurmadan önce 
şunları yapmanız gerekir :

a Bluetooth kaynağını seçmek için 
SOURCE tuşuna arka arkaya basın.

Eşleştirme ve bağlantı kurma

Seçenek 1: NFC yoluyla eşleştirme ve 
bağlantı kurma
Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi, cep 
telefonu ve IC etiketleri gibi çeşitli NFC uyumlu 
cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişimi 
sağlayan bir teknolojidir. 
NFC özelliği ile veri iletişimi NFC uyumlu 
cihazların ilgili simgesi veya belirlenen konumuna 
dokunularak kolayca elde edilir.



15TR

Not

 • Tüm NFC cihazlarıyla uyumluluk garanti edilmez.

1 Bluetooth özellikli cihazınızda NFC'yi 
etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım 
kılavuzuna bakın).

2 Bip sesini duyana kadar harici cihazın 
NFC bölgesine hoparlörün NFC alanıyla 
dokunun. 
 » Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra 

gösterge sürekli mavi renkte yanmaya 
başlar.

Seçenek 2: Manuel olarak eşleştirme ve 
bağlantı kurma
1 Bluetooth özellikli cihazda, eşleştirilebilen 

Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın 
kullanım kılavuzuna bakın).

2 Bluetooth özellikli cihazınızda 'Philips 
BTM8010' seçeneğini belirleyin ve 
gerekirse eşleme şifresi olarak '0000' 
değerini girin. 
 » Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra, 

hoparlörün üstündeki Bluetooth 
SETUP göstergesi sürekli mavi renkte 
yanmaya başlar ve hoparlör bip sesi 
çıkarır.

Bluetooth üzerinden müzik akışı 
sağlama
• Hoparlöre bağlı Bluetooth cihazında müzik 

çalın.
 » Bluetooth özellikli cihazınızdan 

hoparlöre ses akışı gerçekleşir.

İpucu

 • Bluetooth özellikli cihaz aynı zamanda AVRCP'yi (Ses 
Video Uzaktan Kumanda Profili) de destekliyorsa 
müziği kontrol etmek için hoparlörün bazı temel işlem 
düğmelerini (oynatma/duraklatma, durdurma ve önceki/
sonraki tuşları gibi) de kullanabilirsiniz.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek 
için:
• Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı 

bırakın veya
• Cihazı iletişim kapsama alanının dışına 

çıkarın.

Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için:
• Hoparlördeki Bluetooth SETUP düğmesini 

üç saniye boyunca basılı tutun.
 » Geçerli Bluetooth bağlantısı kesilir.
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6 FM radyo 
dinleyin

Bir FM radyo istasyonunu 
ayarlama

Not

 • FM anteni bağladığınızdan ve tam olarak açtığınızdan 
emin olun.

1 Kaynağı FM radyoya geçirmek için arka 
arkaya SOURCE veya TUNER/AUDIO IN 
düğmesine basın.
 » FM ve geçerli frekans görüntülenir.

2 SEARCH + veya SEARCH - (Arıyor) 
görüntüleninceye kadar  /  düğmesini 
basılı tutun.
 » FM radyo alımı güçlü bir istasyona 

ayarlanır.
• Belirli bir frekanstaki bir istasyonu 

ayarlamak için istediğiniz frekans 
görüntüleninceye kadar  /  
düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik 
olarak programlayın

Not

 • En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası 
programlayabilirsiniz.

• AUTO SRH (otomatik arama) 
görüntüleninceye kadar PROG/CLOCK 
düğmesini basılı tutun.
 » Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı 

alım gücü sırasına göre programlanır.
 » İlk programlanan radyo istasyonu 

otomatik olarak çalmaya başlar.

Radyo istasyonlarını manuel 
olarak programlayın

Not

 • En fazla 20 adet radyo istasyon hafızası 
programlayabilirsiniz.

 • Programlanan bir radyo istasyonunun üzerine yazmak 
için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon kaydedin.

1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
2 Programlamayı etkinleştirmek için PROG/

CLOCK tuşuna basın.
 » PXX (XX, sıra numarasını gösterir) 

yanıp söner.

3 Bu radyo istasyonuna 01'den 20'ye kadar 
bir sıra numarası atamak için PRESET/
ALBUM  /  düğmesine, ardından 
onaylamak için PROG/CLOCK düğmesine 
basın.
 » Bu radyo istasyonunun önceden 

ayarlanmış sıra numarası ve frekansı 
görüntülenir.

4 Daha fazla istasyon programlamak için 1.-3. 
adımları tekrar edin.

Radyo istasyonu hafızasını 
ayarlama
• Söz konusu önceden ayarlanmış radyo 

istasyonunun sıra numarasını seçmek için 
PRESET/ALBUM  /  düğmesine basın. 

• Sıra numarasını sayısal tuş takımıyla girin.



17TR

Ekran RDS bilgileri
RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının 
ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir 
servistir. 
1 Bir RDS radyo istasyonunu ayarlayın.
2 Kullanılabilir bilgileri kaydırmak için 

DISPLAY/RDS düğmesine arka arkaya 
basın:
• İstasyon adı
• Program türü, örneğinNEWS 

(haberler), SPORT (spor), POP M (pop 
müzik)...

• Kısa mesajlar
• RDS saati
• Frekans

Saati RDS istasyonuyla senkronize 
etme
Sistem saatini bir RDS radyo istasyonuyla 
senkronize edebilirsiniz.
1 Saat sinyallerini aktaran RDS radyo 

istasyonunu ayarlayın.
2 CT SYNC görüntüleninceye kadar 

DISPLAY/RDS düğmesini basılı tutun.
 » Sistem RDS saatini otomatik olarak 

okur.
 » Saat sinyali alınmazsa, NO CT 

görüntülenir.

Not

 • Saatin doğruluğu RDS radyo istasyonuna bağlıdır.
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7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını 
ayarlama
Bu sistemi bir çalar saat olarak kullanabilirsiniz. 

Not

 • Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
 • Başka alarm kaynakları kullanılamıyorsa, bu ürün 

otomatik olarak FM moduna geçer.

1 Normal bekleme modunda, DISC yanıp 
sönünceye kadar SLEEP/SNOOZE 
düğmesini basılı tutun.

2 Bir alarm kaynağı seçmek için  /  
düğmesine arka arkaya basın. 

3 Onaylamak için SLEEP/SNOOZE 
düğmesine basın.
 » Saat haneleri yanıp söner.

4 Saat rakamlarını ayarlamak için arka 
arkaya  /  düğmesine ve ardından 
onaylamak için SLEEP/SNOOZE 
düğmesine basın.
 » Dakika haneleri yanıp söner.

5 Dakika rakamlarını ayarlamak için arka 
arkaya  /  düğmesine ve ardından 
onaylamak için SLEEP/SNOOZE 
düğmesine basın.
 » A (alarm) ve geçerli saat görüntülenir.

• Alarm saatini kontrol etmek için, 
normal bekleme modunda SLEEP/
SNOOZE düğmesine basın.

• Alarm zamanlayıcısını devre dışı 
bırakmak için, normal bekleme 
modunda A (alarm) kayboluncaya 
kadar SLEEP/SNOOZE düğmesine 
arka arkaya basın.

• Alarm zamanlayıcısını yeniden 
etkinleştirmek için, normal bekleme 
modunda A (alarm) görüntüleninceye 

kadar SLEEP/SNOOZE düğmesine 
arka arkaya basın.

• Alarmı duraklatmak için, SLEEP/
SNOOZE düğmesine bir kez bakın. Beş 
dakika sonra alarm tekrar çalar.

• Alarmı durdurmak için, ALM STOP 
görüntüleninceye kadar SLEEP/
SNOOZE düğmesini basılı tutun.

İpucu

 • Saat/dakika rakamlarını sayısal tuş takımı aracılığıyla 
ayarlayabilirsiniz.

Kapanma zamanını ayarlama
• Çalışma modunda, önceden ayarlanmış bir 

süreyi (30, 60, 90 veya 120 dakika) seçmek 
için SLEEP/SNOOZE düğmesine arka 
arkaya basın.

• Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak 
için, SLEEPOFF görüntülenene kadar arka 
arkaya SLEEP/SNOOZE tuşuna basın.

Harici ses cihazından müzik 
dinleme
MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını bu ürün 
üzerinden dinleyebilirsiniz.

  

AUDIO IN
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1 Kaynağı AUDIO-IN olarak değiştirmek 
için TUNER/AUDIO IN düğmesine arka 
arkaya basın.

2 Şu noktalara 3,5 mm ses kablosu bağlayın:
• Sistemin üst panelindeki AUDIO-IN 

soketine ve 
• harici cihazdaki (örneğin, MP3 çalar) 

kulaklık soketine.
3 Harici cihazı çalıştırın. (Harici cihazın 

kullanım kılavuzuna bakın).

Kulaklıktan dinleme
• Üst paneldeki  soketine 3,5 mm fişi olan 

bir kulaklık takın.
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8 Ses ayarlama
Aşağıdaki işlemler, desteklenen tüm ortamlar 
için geçerlidir.

Ses düzeyini ayarlar
• Uzaktan kumandada VOL +/- düğmesine 

arka arkaya basın.
• Ana ünitede VOL+/VOL- düğmesine arka 

arkaya basın.

Sesi kapatma
• Sesi kapatmak veya geri yüklemek için  

düğmesine basın.

Varsayılan ses ayarlarını 
yapma

1 Ayar menülerinin birini seçmek için 
SOUND düğmesine arka arkaya basın.
• DSC: Önceden ayarlanmış bir ses 

ekolayzırı seçer.
• DBB: Bir DBB ses efektini seçer veya 

devre dışı bırakır.
• FULL SOUND: Tam kapsamlı ses 

çıkışının keyfini çıkarmanızı sağlar.
2 Bir seçim yapmak için  /  

düğmesine basın.
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9 Sistem ayarlarını 
yapma

1 Sistem ayarları menüsüne erişmek için 
SETTINGS düğmesine basın.
 » DIM görüntülenir.

2 Bir menü seçeneği belirlemek için  /  
düğmesine basın.
• DIM, FAC RST veya VERSION

3 Sistem durumunu görüntülemek veya 
sistem ayarlarını değiştirmek için  
düğmesine basın.
• Üst menüye dönmek için  

düğmesine basın.

Menü 
Seçeneği

Görev Açıklamalar

DIM 
(KIS)

VFD ekranı 
için bir 
parlaklık 
düzeyi 
seçmenizi 
sağlar.

1) DIM öğesini seçin 
ve ardından  
düğmesine basın.
2) Bir parlaklık düzeyi 
seçmek için  /  
düğmesine basın.

FAC RST Sistemi 
varsayılan 
fabrika 
ayarlarına 
sıfırlar.

1) FAC RST 
seçeneğini belirleyin.
2) Onaylamak için 

 düğmesine basın.

VERSION Bellenim 
sürümünü 
görüntüler.

1) VERSION 
seçeneğini belirleyin 
ve ardından  
düğmesine basın.
2) Bir sürüm adı 
seçmek için  /  
düğmesine basın.
3) Geçerli sürümü 
görüntülemek için 

 düğmesine basın.
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10 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör
Toplam çıkış gücü 2 x 20 W
Frekans tepkisi 63 - 14000 Hz, -3 dB
Sinyal-gürültü oranı > 57 dBA
AUDIO IN 600 mV RMS

Disk
Lazer tipi Yarı iletken
Disk çapı 12 cm
Disk desteği: Ses CD'si, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

Ses DAC 24 Bit / 44,1 kHz
Toplam harmonik 
bozulma

<%1

Radyo
Ayarlama Aralığı FM: 87.5 - 108 MHz
Şebeke ayarı 50 KHz
Hassaslık
-  Mono, 26dB S/N 

Oranı
-  Stereo, 46dB S/N 

Oranı

<16 dBu

<45 dBu

Arama Seçiciliği <30 dBu
Toplam Harmonik 
Bozukluk

%<3

Sinyal Gürültü Oranı >45 dB

Hoparlörler
Hoparlör Empedansı 8 Ohm
Hoparlör Sürücüsü 2 X 2,75" tam 

kapsamlı hoparlör
Hassaslık > 82 dB/m/W

Bluetooth
Bluetooth sürüm V2.1 + EDR
Frekans bandı 2,4 GHz ~ 2,48 GHz 

ISM Bandı
Kapsama alanı 10 m (boş alan)

Genel
AC gücü girişi 100-240 V~, 50-60 Hz, 

2,0 A
AC-DC güç adaptörü-
nün çıkışı

18,0 V , 2,8 A

AC-DC güç adaptörü 
model numarası

EFS05001800280EU

AC-DC güç adaptörü 
ticari markası

PHILIPS

Bekleme modunda 
güç tüketimi

< 3.5 W

Güç tasarruflu bek-
leme modunda güç 
tüketimi

< 0,5 W

Boyutlar (G x Y x D) 500 x 234 x 164 mm
Net ağırlık 3,0 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri
Uyumlu USB cihazları:
• USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
• USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB 

1.1)
• bellek kartları (bu üniteyle çalışması için 

ayrıca kart okuyucu gerektirir)
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Desteklenen formatlar:
• USB veya bellek dosyası formatı FAT12, 

FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
• MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve 

değişken bit oranı
• WMA v9 veya öncesi
• En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
• Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
• Parça/başlık sayısı: en fazla 999
• ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
• Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır 

(maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:
• Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA 

dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda 
gösterilmezler.

• Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. 
Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf 
uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve 
oynatılmaz.

• AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
• DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, 

.m4p, .mp4, .aac)
• Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Desteklenen MP3 disk 
formatları
• ISO9660, Joliet
• Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının 

uzunluğuna bağlı olarak)
• Maksimum albüm sayısı: 255
• Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 

44.1 kHz, 48 kHz
• Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), 

değişken bit hızları

RDS program tipleri
TİP YOK No RDS program tipi
NEWS Haber servisleri
KONULAR Politika ve mevcut konular
INFO Özel bilgi programları

SPOR Spor
EĞİTİM Eğitim ve ileri eğitim
DRAMA, Radyo oyunları ve edebiyat
KÜLTÜR Kültür, din ve toplum
BİLİM Bilim
FARKLI 
TÜRLER

Eğlence programları

POP M Pop müzik
ROCK M Rock müzik
MOR M Hafif müzik
HAFİF M Hafif klasik müzik
KLASİKLER Klasik müzik
DİĞERLERİ M Özel müzik programları
HAVA 
DURUMU

Hava durumu

FİNANS Finans
ÇOCUK Çocuk programı
 SOSYAL Sosyal Konular
DİN Din
TELEFONLA 
KATILIM

Telefonla Katılım

SEYAHAT Seyahat
DİNLENCE Dinlence
CAZ Caz Müzik
COUNTRY Country Müzik
ULUSAL M Ulusal Müzik
ESKİLER Eski Müzikler
HALK 
MÜZİĞİ M

Halk Müziği

BELGESEL Belgesel
TES Alarm Testi
ALARM Alarm
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11 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). 
Philips ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda 
bulundurun ve model numarası ile seri 
numarasını bildiğinizden emin olun.

Sorun Çözüm
Güç yok. Güç adaptörünün hem 

güç kaynağına hem de 
cihaza güvenli bir şekilde 
bağlandığından emin olun.
AC prizinde güç olduğundan 
emin olun.

Ses yok veya 
ses bozuk.

Ses seviyesini ayarlayın.
Kulaklıkların bağlantısını kesin.
Doğru ses kaynağını 
seçtiğinizden emin olun.

Cihaz yanıt 
vermiyor.

Güç adaptörünü yeniden 
bağlayın ve bu cihazın açılması 
için yaklaşık 15 saniye bekleyin.

Uzaktan 
kumanda 
çalışmıyor.

Herhangi bir fonksiyon 
düğmesine basmadan önce, 
doğru kaynağı ana ünite yerine 
uzaktan kumandayla seçin.
Uzaktan kumandayı ana üniteye 
yaklaştırın.
Her bir pili, kutuplarını (+/– 
işaretleri) gösterildiği biçimde 
hizalanmış olacak şekilde takın.
Pilleri değiştirin.
Uzaktan kumandayı doğrudan 
ana ünitenin ön panelindeki 
sensöre doğru tutun.

Sorun Çözüm
Disk 
algılanmadı.

12 cm çapında bir disk 
yerleştirin, asla başka boyutta 
bir disk yerleştirmeyin.
Diskin etiketinin size 
baktığından emin olun.
Lensteki nem yoğuşması 
geçene kadar bekleyin.
Diski değiştirin veya temizleyin.
Kaydedilebilir diskin 
sonlandırıldığından ve formatın 
desteklendiğinden emin olun.

USB depolama 
cihazı 
desteklenmiyor.

USB depolama cihazının sistem 
ile uyumlu olduğundan emin 
olun.
Başka bir depolama cihazını 
deneyin.

USB depolama 
cihazındaki 
bazı dosyalar 
çalınamıyor.

Dosya formatının 
desteklendiğinden emin olun.
Dosya miktarının maksimum 
değeri aşmadığından emin olun.

Radyo sinyal 
alımı zayıf.

Sistemi diğer elektrikli 
araçlardan uzaklaştırın.
Anteni tamamen açın ve 
konumunu ayarlayın.
Bunun yerine bir açık alan FM 
anteni bağlayın.

Zamanlayıcı 
çalışmıyor.

Saati doğru ayarlayın.
Zamanlayıcıyı açın.

Saat/
zamanlayıcı 
ayarı silindi.

Güç kesintiye uğradı veya 
kesildi.
Saati/zamanlayıcıyı tekrar 
ayarlayın.

Başarılı 
Bluetooth 
bağlantısından 
sonra bile 
hoparlörde 
müzik 
çalınamıyor.

Bluetooth cihaz, hoparlör 
kullanılarak kablosuz müzik 
çalmak için kullanılamaz.
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Sorun Çözüm
Bluetooth 
özellikli bir 
cihazla bağlantı 
kurulduktan 
sonra ses 
kalitesi kötü 
oluyor.

Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı 
hoparlöre yaklaştırın veya 
aralarında bulunan tüm 
engelleri kaldırın.

Bu hoparlörle 
Bluetooth 
özellikli cihaz 
bağlantısı 
başarısız oluyor.

Cihaz bu hoparlör için gerekli 
profilleri desteklemiyordur.
Cihazın Bluetooth fonksiyonu 
etkinleştirilmemiştir. 
Bu fonksiyonu nasıl 
etkinleştireceğinizi öğrenmek 
için cihazın kullanıcı kılavuzuna 
bakın.
Hoparlör, eşleştirme modunda 
değildir.
Hoparlör zaten Bluetooth 
özellikli başka bir cihazla 
bağlantı kurmuştur. Bu cihazın 
bağlantısını kesin ve tekrar 
deneyin.
NFC ile eşleştiriyor ve bağlantı 
kuruyorsanız:

a Cihazınızda hem Blueto-
oth hem de NFC özellik-
lerinin etkinleştirildiğine 
emin olun.

b Bip sesi duyana kadar 
cihazın NFC alanını, 
hoparlörün NFC alanına 
dokundurduğunuza emin 
olun.

Sorun Çözüm
Eşleştirilen 
mobil cihazın 
sürekli 
bağlantısı 
kopuyor 
ve tekrar 
bağlanıyor.

Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı 
hoparlöre yaklaştırın veya 
aralarında bulunan tüm 
engelleri kaldırın.
Bazı cep telefonlarının bağlantısı, 
arama yaptığınızda veya 
aramayı bitirdiğinizde sürekli 
kurulup kesilebilir. Bu durum 
hoparlörün arızalı olduğunu 
göstermez.
Bazı cihazlarda, Bluetooth 
bağlantısı güç tasarrufu özelliği 
gereği otomatik olarak devre 
dışı kalabilmektedir. Bu durum 
hoparlörün arızalı olduğunu 
göstermez.
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