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1 Önemli

Güvenlik

• Bu ünitenin hiçbir parçasını yağlamayın
• Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.
• Bu cihazı kesinlikle doğrudan güneş ışığına, çıplak ateşe ve 

ısıya maruz bırakmayın.
• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar 

kullanın.
• Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. 

Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, dijital 
radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, dijital 
radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal 
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle 
dijital radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi 
gerekir.

• Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır. 
• Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu 

nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır. 
• Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme 

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



İşitme güvenliği

  
Aşırı olmayan 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. Motorlu bir 
taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. 
kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve 
birçok bölgede yasaktır.

Not

 • Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.



2 DAB+ dijital radyonuz
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 dijital radyoyla şunları dinleyebilirsiniz:
• FM radyo (RDS radyo dahil) ve
• DAB radyo (DAB+ radyo dahil).

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Dijital radyo
• AC güç adaptörü
• USB kablosu
• Kulaklık
• Kullanım kılavuzu



Genel Bakış

 
a 

• Kulaklık soketi.

b Gösterge paneli
• Geçerli bilgileri görüntüler.

c INFO
• DAB/RDS bilgilerini görüntüler

d  / 
• Güç ve pil şarjı için USB kablosu üzerinden AC güç 

adaptörüne bağlanır.
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e
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a
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• Yazılım yükseltmesi için PC’ye bağlanır.

e MENU
• DAB/FM menüsüne erişir.

f  / 
• Ses seviyesini ayarlar.

 / 
• Bir menü öğesini seçin.
• Belirli bir frekansta bulunan bir radyo istasyonunu 

ayarlamak için arka arkaya basın.
• Güçlü sinyalleri olan bir radyo istasyonunun otomatik 

ayarlanmasını etkinleştirmek için basılı tutun.
OK
• Bir seçeneği onaylayın.
• Güçlü sinyalleri olan bir sonraki radyo istasyonunun 

otomatik ayarlanmasını etkinleştirmek için basın.

g DAB/FM
• FM radyo ve DAB radyo kaynakları arasında geçiş 

yapın.

h PRESET
• Hafızaya alınmış radyo istasyonları listesine erişmek 

için basın.
• Bir radyo istasyonunun hafızaya alınmasıyla ilgili 

menüye erişmek için basılı tutun.

i Güç düğmesi
• Dijital radyoyu açar veya kapatır.



3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün model ve seri 
numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası ürünün 
arkasındadır. Numaraları buraya yazın: 
• Model No. ________________
• Seri No. __________________

Gücü bağlama

Dikkat

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

 • Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç adaptörünü çıkarırken, 
her zaman fişi prizden çekin. Hiçbir zaman USB kablosunu 
çekmeyin.

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

 • USB kablosunu dijital radyodan veya adaptörden çıkarırken, 
önce adaptörün güç kaynağı bağlantısını kesin.

 • Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması 
gerekir.

Bu dijital radyo AC elektrik şebekesinden veya dahili pilden güç 
alabilir.
1 Ünitenin solundaki  /  soketinin kapağını açın.



2 USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın: 
•  /  soketi ve 
• AC güç adaptörü.

  
3 AC güç adaptörünü güç kaynağına bağlayın.

  
 » Dijital radyo şarj edilmeye başlar.



Not

 • Dahili pili güç kaynağı olarak kullanmak için gücünün yeterli 
olduğundan emin olun. Değilse, dijital radyonuzu şarj etmek için 
yukarıda belirtilen adımları izleyin.

Açma

 
Güç düğmesini ON konumuna getirin.
 » [Welcome to Digital Radio] (bu dijital radyoyu kullanmak için hoş 

geldiniz) iletisi görüntülenir.

 » Dijital radyo, en son seçilen kaynakla açılır.

• Cihazı kapatmak için güç düğmesini OFF konumuna getirin.



Ses seviyesi ayarı

Arka arkaya  /  tuşuna basın.
•  : Ses seviyesini artırır.
•  : Ses seviyesini azaltır.

Kulaklığı bağlayın

• Bir radyo istasyonunu ayarlamadan önce, birlikte verilen 
kulaklığı ürünün üst kısmındaki  soketine bağlayın.

• En iyi alım için kulaklığınızın kablosunu tam olarak açın ve 
dijital radyonuzun konumunu ayarlayın.

Not

 • Paraziti önlemek için dijital radyonuzu TV, VCR veya diğer 
radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa koyun.



4 DAB radyo dinleme

DAB moduna geçme

[DAB Mode] (DAB modu) iletisi görüntüleninceye kadar arka 
arkaya DAB/FM tuşuna basın.

DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak 
kaydetme

İlk kullanımda

Dijital radyo ilk kez DAB moduna alındığında veya kaydedilmiş 
herhangi bir DAB istasyonu olmadığında, dijital radyo otomatik 
olarak DAB radyo istasyonlarını kaydeder.
1 DAB moduna geçmek için arka arkaya DAB/FMtuşuna 

basın.
 » Tarama başlar.

 



• Alttaki ilerleme çubuğu: Aramanın ilerleme durumunu 
gösterir.

• Sağ ortadaki sayı: Kaydedilen toplam istasyon sayısını 
belirtir.

2 Tarama tamamlanır. 
 » İstasyonlar kaydedilirse, kaydedilen ilk istasyon otomatik 

olarak yayınlanır.

 » Kaydedilmiş herhangi bir DAB istasyonu yoksa, [No DAB 
Station] (DAB istasyonu yok) iletisi görüntülenir.

DAB radyo istasyonlarını yeniden tarama

DAB istasyonları listesinin güncelliğini korumak için düzenli olarak 
tam tarama gerçekleştirin.
1 DAB menüsüne erişmek için MENU tuşuna basın.
2 [Full scan] (tam tarama) iletisi görüntüleninceye kadar arka 

arkaya  /  tuşuna basın.
3 Onaylamak için OK tuşuna basın.

 » Tarama, mevcut tüm DAB radyo istasyonları kaydedilinceye 
kadar devam eder ve ardından, kullanılabilir ilk istasyon 
yayınlanır.

DAB radyo istasyonlarını manuel olarak 
kaydetme

Not

 • 10 adete kadar DAB radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.



1 Bir DAB radyo istasyonunu açın.
2 [Preset Store] (istasyon hafızası olarak kaydet) iletisi 

görüntüleninceye kadar PRESET tuşunu basılı tutun.
3 Bir sıra numarası seçmek için  /  tuşuna arka arkaya 

basın.
4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
5 Başka DAB istasyonlarını hafızaya almak için 1 - 4 arası 

adımları tekrarlayın.

Not

 • Hafızaya alınmış bir istasyonun üzerine yazmak için, bu sıra 
numarasıyla başka bir istasyonu hafızaya alın.

Hafızaya alınmış bir DAB radyo istasyonunu 
seçme

1 PRESET tuşuna basın.
 » [Preset Recall] (hafızaya alınmış istasyonların listesini anımsa) 

iletisi görüntülenir.

2 Hafızaya alınmış bir DAB radyo istasyonunu seçmek için  
 /  tuşuna arka arkaya basın.

3 Onaylamak için OK tuşuna basın.



Not

 • İstasyon hafızası listesinde dolaşırken 15 saniye içinde herhangi 
bir düğmeye basılmazsa, radyo en son seçilen istasyona 
ayarlanır.

DAB bilgilerini görüntüleme

1 Bir DAB radyo istasyonunu açın.
2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için INFO 

düğmesine arka arkaya basın:
• Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
• Sinyal gücü
• Program Tipi (PTY)
• Grup adı
• Kanal ve frekans
• Sinyal hata oranı
• Bit hızı ve ses durumu
• Süre

DAB menüsünü kullanma

1 DAB menüsüne erişmek için MENU tuşuna basın.
 » [Station list] (istasyon listesi) görüntülenir.

2 Bir menü öğesi seçmek için  /  tuşuna arka arkaya basın.
3 Seçimi onaylamak için, OK tuşuna basın.
4 Alt seçenekler varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



• [Station list] (istasyon listesi): Kaydedilen tüm DAB 
radyo istasyonlarının listesini görüntüleyin.

• [Full scan] (tam tarama):Kullanılabilir tüm DAB radyo 
istasyonlarını tarayın.

• [Manual tune] (manuel ayarlama): Manuel olarak 
belirli bir kanalı/frekansı ayarlayın ve bunu istasyon 
listesine ekleyin.

• [DRC]: Dinamik aralık sıkıştırması, radyo istasyonları 
arasındaki dinamik aralık farklılıkları için belirli bir 
derecede denge ekler veya kaldırır.
• [DRC high] (DRC yüksek): DRC’yi yüksek 

düzeye ayarlayın.
• [DRC low] (DRC düşük): DRC’yi düşük düzeye 

ayarlayın.
• [DRC off] (DRC kapalı): DRC’yi kapatın.

Not

 • DRC yalnızca yayıncı belirli bir istasyon için bu özelliği 
etkinleştirdiğinde çalışır.

• [Station order] (istasyon sıralaması): Kaydedilen 
istasyonların listesi için bir sıralama yöntemi seçin.
• [Alphanumeric] (alfanümerik): İstasyonları alfanümerik 

sırayla listeleyin.
• [Ensemble] (grup):Birlikte yayınlanan istasyon 

gruplarını aynı grupta listeleyin.
• [System] (sistem): Sistem ayarlarını yapın.

• [Backlight] (arkadan aydınlatma): Arkadan 
aydınlatmayı açık tutmak için [On] (Açık) seçeneğini 
belirleyin veya arkadan aydınlatma için bir süre seçin.



• [Language] (dil): Görüntülenen menüler için bir dil 
seçin.

• [Factory Reset] (fabrika ayarlarına sıfırla): Tüm 
ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.

• [Software Upgrade] (yazılım yükseltme):Yeni sürüm 
kullanıma sunulduğunda yazılımı yükseltin.

• [SW version] (yazılım sürümü): Geçerli yazılım sürüm 
bilgilerini görüntüleyin.

Not

 • Yazılım yükseltmesini gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en 
güncel yazılımın bulunduğundan ve dijital radyonun, USB 
kablosu aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından 
emin olun.

 • 15 saniye için hiçbir düğmeye basılmazsa, ürün menüden çıkar.



5 FM radyo dinleyin

FM moduna geçme

[FM Mode] (FM modu) iletisi görüntüleninceye kadar arka arkaya 
DAB/FM tuşuna basın.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlama

Hedef frekans görüntüleninceye kadar  /  tuşuna arka arkaya 
basın.

Bir radyo istasyonunu otomatik olarak 
ayarlama

OK tuşuna basın veya  /  tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
 » Güçlü sinyalleri olan bir istasyon algılanıp yayına başlayıncaya kadar 

[Scanning] (taranıyor) iletisi görüntülenir.

FM radyo istasyonlarını hafızaya alma

Not

 • 10 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya alabilirsiniz.



1 FM radyo istasyonunu ayarlar. 
2 [Preset Store] (istasyon hafızası olarak kaydet) iletisi 

görüntüleninceye kadar PRESET tuşunu basılı tutun. 
3 Bir sıra numarası seçmek için  /  tuşuna arka arkaya 

basın.
4 Onaylamak için OK tuşuna basın.

 » Sıra numarasının ardından, istasyon hafızasının frekansı 
görüntülenir.

5 Diğer FM istasyonlarını hafızaya almak için 1-4 arası 
adımları tekrarlayın.

İpucu

 • Hafızaya alınmış bir istasyonun üzerine yazmak için, bu sıra 
numarasıyla başka bir istasyonu hafızaya alın.

Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu 
seçme

1 PRESET tuşuna basın.
 » [Preset Recall] (hafızaya alınmış istasyonların listesini anımsa) 

iletisi görüntülenir.

2 Hafızaya alınmış bir FM radyo istasyonunu seçmek için  
 /  tuşuna arka arkaya basın.

3 Onaylamak için OK tuşuna basın.



Not

 • Önceden ayarlı istasyon listesinde dolaşırken 15 saniye 
içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, radyo en son seçilen 
istasyona ayarlanır.

Ekran RDS bilgileri

Radyo Veri Sistemi (RDS), FM istasyonlarının ek bilgiler 
iletmelerine olanak sağlayan bir servistir. RDS sinyalleri ileten bir 
FM radyo istasyonunu ayarladığınızda, istasyon adı görüntülenir.
1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için INFO 

düğmesine arka arkaya basın:
• Radyo metni
• Program türü, örneğin[NEWS] (haberler), [SPORT] 

(spor), [POP M] (pop müzik)...
• İstasyon adı
• Mono/stereo

FM menüsünü kullanma

1 Menüye erişmek için MENU düğmesine basın.
 » [Scan setting] (tarama ayarları) görüntülenir.

2 Bir menü öğesi seçmek için  /  tuşuna arka arkaya basın.
3 Seçimi onaylamak için, OK tuşuna basın.
4 Alt seçenekler varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



• [Scan setting] (tarama ayarı)
• [All stations] (tüm istasyonlar): Tüm FM radyo 

istasyonlarını tarayın. 
• [Strong stations only] (yalnızca güçlü istasyonlar): 

Yalnızca güçlü sinyalleri olan istasyonları tarayın.
• [Audio setting] (ses ayarı)

• [Stereo allowed] (stereoya izin veriliyor): Stereo 
yayını seçin.

• [Forced mono] (zorunlu mono): Mono yayını seçin. 
• [System] (sistem)

• [Backlight] (arkadan aydınlatma): Arkadan 
aydınlatmayı açık tutmak için [On] (Açık) seçeneğini 
belirleyin veya arkadan aydınlatma için bir süre seçin.

• [Language] (dil): Görüntülenen menüler için bir dil 
seçin.

• [Factory Reset] (fabrika ayarlarına sıfırla): Tüm 
ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın.

• [Software Upgrade] (yazılım yükseltme):Yeni sürüm 
kullanıma sunulduğunda yazılımı yükseltin.

• [SW version] (yazılım sürümü): Geçerli yazılım sürüm 
bilgilerini görüntüleyin.

Not

 • Yazılım yükseltmesini gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en 
güncel yazılımın bulunduğundan ve dijital radyonun, USB 
kablosu aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından 
emin olun.

 • 15 saniye için hiçbir düğmeye basılmazsa, ürün menüden çıkar.



6 Saati senkronize etme
Dijital radyo, saatini zaman sinyalleri ileten bir DAB veya RDS 
radyo istasyonuyla otomatik olarak senkronize edebilir.

Not

 • Saatin doğruluğu DAB veya RDS radyo istasyonuna bağlıdır.



7 Yazılımı yükseltme

Not

 • Yükseltmeyi gerçekleştirmeden önce, PC'nizde en güncel 
yazılımın bulunduğundan ve dijital radyonun, USB kablosu 
aracılığıyla PC'nize doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.

 • Güç kaynağı, yükseltme sırasında kesilmemelidir. 
 • Yükseltme işlemi başarısız olursa öncelikle radyoyu kapatın, 

tekrar açın ve sonra yükseltme işlemini yeniden yapın.

Ürününüzü kaydetme

1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

2 “Register my product“ (Ürünümü kaydet) bağlantısına 
(bu bağlantı adının tam yazımı farklı dillerde değişiklik 
gösterebilir) tıklayın.

3 Bilgi istemi Web sayfasından hesabınızda oturum açın.
• Club Philips hesabınız yoksa, bu Web sayfasından bir 

hesap oluşturun.
4 “DA1200/12“ anahtar sözcüklerini kullanarak ürününüzü 

arayın.
5 Ürününüzü kaydedeceğiniz Web sayfasına erişmek için 

arama sonucu bağlantısına tıklayın.
6 Kaydı tamamlamak için bu ürünle ilgili gerekli bilgileri 

doldurun.



 » Kayıt işlemi sayesinde, bu Web sayfasından veya Club Philips 
hesabı olarak kaydedilen posta kutunuz aracılığıyla yazılım 
güncellemesi ve ürün desteği bilgileri alabilirsiniz.

Geçerli yazılım sürümünü kontrol etme

Ürününüzdeki geçerli yazılımın sürümünü kontrol etmeye ilişkin 
adımları izleyin.
1 Radyo moduna geçmek için DAB/FM tuşuna basın.
2 Menüye erişmek için MENU düğmesine basın.
3 [System] (sistem) seçeneğini belirlemek için  /  tuşuna 

ve ardından OK tuşuna basın.
4 [SW version] (yazılım sürümü) seçeneğini belirlemek için 

 /  tuşuna ve ardından OK tuşuna basın.
 » Geçerli yazılım sürümü, gösterge panelinde görünür

Yükseltmeyi gerçekleştirme

1 www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.
2 Club Philips hesabınızla oturum açın.

 » Kayıtlı ürününüzle ilgili destek bilgileri görüntülenir.

3 “Firmware Upgrade Readme File“ (Bellenim Yükseltmesi 
Benioku Dosyası) bağlantısına (bu bağlantı adının tam 
yazımı farklı dillerde değişiklik gösterebilir) tıklayın.

4 Yazılım yükseltmesiyle ilgili talimatları okuyup anlayın.
5 Yükseltme paketini indirmek ve yükseltmeyi tamamlamak 

için talimatları izleyin.



8 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Radyo (FM/DAB)

Ayarlama aralığı FM: 87.5 - 108 MHz
DAB: 174.928 - 239.200 MHz 
(Bant III)

Şebeke ayarı (FM) 50 kHz

Hassaslık
- Mono, 26 dB S/N oranı
- Stereo, 46 dB S/N oranı

< 22 dBu
< 45 dBu

Arama seçiciliği
-Tüm istasyonlar
-Güçlü istasyon

30 dBf
35 dBf

Toplam harmonik bozulma < %2

Sinyal-gürültü oranı > 55 dB



Genel bilgiler

AC güç adaptörü
- Marka adı
- Model
- Giriş
- Çıkış

PHILIPS
S005SV0500050
100-240 V~; 50/60 Hz; 150 mA
5 V  0,5 A

Çalışır durumdaki güç 
tüketimi

2,5 W

Kulaklık çıkış gücü 3 mW x 2 (16 Ohm)

Boyutlar (Y x G x D) 172 x 92 x 72 mm

Net ağırlık 0,067 kg

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



9 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.

Güç yok
 • Dahili pili güç kaynağı olarak kullanırken, gücünün yeterli 

olduğundan emin olun.
 • AC güç adaptörünü güç kaynağı olarak kullanırken, USB 

kablosunun hem dijital radyoya hem de güç adaptörüne 
doğru bir şekilde bağlandığından ve AC prizinde güç 
olduğundan emin olun.

Ses yok
 • Kulaklığınızı tam olarak takın.
 • Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor
• Gücün kullanılabilir durumda olduğundan emin olun.
• Ürünü kapatıp tekrar açın.



Zayıf radyo alımı
 • Diğer elektrikli cihazlar veya bina engellerinden kaynaklanan 

parazit, sinyallerin zayıflamasına neden olur. Parazit olmayan 
bir yere gidin.

 • Kulaklık kablosunu tam olarak açtığınızdan emin olun.



10 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.

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.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele 
götürün.

  



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.

Telif Hakkı

2014 © WOOX Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, 
daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan 
istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



11 DAB Hakkında
Dijital Ses Yayını (DAB) nedir?
DAB dijital radyo, global vericiler ağı yoluyla yapılan yeni bir 
radyo yayın yöntemidir. Dinleyicilere daha fazla seçenek ve 
bilgi sunmasının yanı sıra, net ve cızırtısız bir ses kalitesi elde 
edilmesini sağlar.
– Bu teknolojiyle alıcı bulduğu en güçlü sinyale kilitlenir.
– DAB dijital istasyonlarında hatırlanması gereken frekanslar 
yoktur, kanallar istasyon adıyla ayarlanır, bu sayede hareket 
ettiğinizde tekrar frekans ayarı yapmanız gerekmez.

DAB+ nedir?
DAB+, orijinal DAB standardına dayanır, ancak daha verimli bir 
ses kodeği kullanır. DAB MPEG Ses Katmanı II (MP2 olarak da iyi 
bilinir) kullanırken, DAB+ HE-AAC v2 (MP4 veya AAC+ olarak 
da iyi bilinir) kullanır. Bu, daha düşük bit hızlarında eşdeğer veya 
daha iyi öznel ses kalitesiyle yayın yapmaya olanak tanır. Artan 
verimlilik, Devlet ve Düzenleyici Kurumlar (daha iyi spektrum 
verimliliği), yayıncılar (istasyon başına daha düşük maliyet) ve 
tüketiciler (daha geniş istasyon seçenekleri) için avantajlar sunar.
DAB+, servis izleme (örn. başka bir DAB grubunda veya FM 
eşzamanlı yayınında aynı hizmet), trafik duyuruları ve PAD 
multimedya verileri (örn. parça/sanatçı bilgileri veya haber 
başlıkları gibi dinamik etiketler, tamamlayıcı grafikler ve resimler 
vb.) dahil, orijinal DAB radyo hizmetleriyle aynı işlevselliği 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Multipleks nedir?
Dijital radyo işletimi multipleks adı verilen ve frekansların 
meydana getirdiği tek bir bloktan oluşur. Her multipleks bir 
frekans spektrumunda çalışır, örneğin DAB yayınlarında Bant III.



DAB YAYINCILARI VE DLS
Her DAB yayıncısı (veya multipleks operatörü) metin ve ses verisi 
hizmetleri sunar. Bazı programlar Dinamik Etiket Segmentleri 
(DLS) tarafından desteklenir. Bu, DAB radyo ekranınızda kayan 
metin olarak okuyabildiğiniz verilerdir. Bazı istasyonlar güncel 
haberleri, hava ve yol durumunu, yayınlanan programın adını ve 
sıradaki programı, web sayfası adresini ve telefon numaralarını 
iletir.

İpucu

 • Dijital radyo kapsama alanı ve hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi 
için www.drdb.org adresine gidin.





Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. 
All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used 
by WOOX Innovations Limited under license from 
Koninklijke Philips N.V.
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