Türkçe
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.

Güvenlik
Bu güvenlik sembollerini öğrenin

Bu ‘yıldırım’ sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış materyallerin elektrik
çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği
için, lütfen ürün muhafazalarını 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, bu ürün
yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar gibi sıvıyla dolu
objeler bu ürünün 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.)
a

Bu talimatları okuyun.

b

Bu talimatları saklayın.

c

Tüm uyarıları dikkate alın.

n

Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

d

Tüm talimatları izleyin.

o

e

Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

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

f

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

p

g

Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre
kurun.

ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı
olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır
bir durumda kalmalıdır.

h

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı
üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

i

Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları
yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.

j

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar
kullanın.

k

Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın
fişini çekin.

l

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
gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi
gerekir.

m

Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya
ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
engellemek için:
•
Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek
şekilde, doğru biçimde takın.
•
Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
•
Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

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 kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman
kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Not
•• Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

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.

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.

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.
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........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
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(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)

“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”,
bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad 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, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.’in ABD’de tescilli
ticari markalarıdır.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS....................

DS3500/05,/12 ........................

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Docking Speaker......

(product description, description du produit)

_

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008; EN62301:2005;
EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2008;
EN55020:2007; EN55013:2001+A1:2003+A2:2006;
EN301489-1 V1.8.1:2008; EN301489-17 V2.1.1:2009;
EN300328 V1.7.1:2006; EN50371:2002; EN61000-6-1:2007

_

Following the provisions of :

_

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

SGS Fimko Ltd
CB Scheme
SGS-CSTC
ErP
The Notified Body .................................. ..................performed ...................................................
(L’Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

FI-12305
GZES101200394231
And issued the certificate, .....................................................

(et a délivré le certificat)

(description of intervention /
description de l’intervention)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

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.)

Drachten,The Netherlands, Feb.28, 2011
...........................................................
(place,date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
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