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

DS8900

Sorularınız mı
var? Philips’e
Ulaşın

Önemli

•
•
•

Güvenlik
•
•
•
•
•

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar)
koyulmamalıdır.
Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
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 vb.).

•
•
•

Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer
pille değiştirin.
Ana şebeke fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
BS 1362 onaylı ve

ASTA onay işareti bulunan.
Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.
Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablosundan
çıkarmayın.
Fişi bağlama
Güç kablosundaki kabloların renkleri aşağıdaki gibidir: mavi = nötr (N), kahverengi =
canlı (L).
Bu renkler, fişinizdeki renklere karşılık gelmiyorsa, fişinizdeki terminalleri aşağıdaki gibi
tanımlayın:
1 Mavi teli, N işaretli veya siyah renkli terminale bağlayın.
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Kahverengi teli, L işaretli veya kırmızı renkli terminale bağlayın.

Diğer teli, fişteki E (veya e) işaretli veya yeşil (veya yeşil ve sarı) renkli toprak
terminaline bağlamayın.
Fiş kapağını yerine takmadan önce, kablo tutma yerinin yalnızca kablodaki iki tel
üzerinden değil, kablo kılıfı üzerinden de sabitlendiğinden emin olun.
Telif hakkı İngiltere’de alınmıştır.
Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956
ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk

Uyarı

Kullanım kılavuzu

•• 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.

İngiltere’deki kullanıcılar için önemli notlar
Şebeke sigortası
Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.
Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri
taşıyan bir sigorta kullanın:

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belge ile Woox Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi’ni www.philips.com/support adresinde
bulabilirsiniz.

Not

Çevremizi koruyun

Bildirim

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 ve eski
donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup,
WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

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.

“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.
iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.’in ticari markasıdır
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.
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Sinyal Gürültü Oranı

> 65 dBA

Ses Girişi Bağlantısı

0,5 V RMS 20 kohm

Hoparlörler
Hoparlör Empedansı

8 ohm

Hoparlör Sürücüsü

2 x 5,25 inç tam kapsamlı

Hassaslık

> 85 dB/m/W

Genel bilgiler
AC gücü (güç adaptörü)

100-240V~, 50/60Hz

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi

40W

Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)

380 x 186 x 227 mm

Ağırlık
- Ana Ünite

7,35 kg

Bluetooth
Frekans bandı

2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM Bandı

Kapsama alanı

8 metre (boş alan)

Standart

Bluetooth 2.1 + EDR

Ürün bilgileri
Not

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.

•• Model plakası, kontrol panelinin alt kısmındaki pil bölmesinin yanında yer alır.

•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü

60 W RMS

Frekans Tepkisi

60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
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8 x 1.5V R20/UM1/D batteries

k
j

2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
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Bluetooth
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Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS8900

Question?
Contact
Philips

Short User Manual

iPod/iPhone/iPad'i Lightning konektörü üzerinden
cihaza bağlayın.
iPod/iPhone/iPad cihazında müzik çalın.

ON

M1X-DJ

1
2

Üst paneli iki elinizle yukarı çekip çevirin.

3

Üst paneldeki
düğmesine basın. Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.

4

Mikro sistemle eşleştirilecek cihazda
Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin ve
aramayı başlatın.

5

Eşleştirmek üzere “M1X-DJ” öğesini seçin
ve mikro sisteme bağlanın.

6

Bağlantı başarılı olursa hoparlör üzerindeki Bluetooth göstergesi sürekli mavi
renkte yanmaya başlar.

7

Eşlenmiş cihazda müzik çalın.

Üst paneli, DJ kontrol cihazı bölümü
aşağı bakacak şekilde geri takın ve güvenli
biçimde yerine oturduğundan emin olun.

1

Jog modu

2

Parçayı işaret noktasından itibaren çalma

3

Oynat/duraklat

4

İşaret noktası ayarlama

5

Pikap

6

Parçayı kulaklıklardan takip etme

7

Parçanın temposunu oynatıcıda çalan
parçanınkiyle senkronize etme

8

Düşük/orta/yüksek frekans ayarlama

9

Kanal kısıcı

10

Tempo

11

Ses seviyesi

12

Parçaları kulaklıklardan takip etme

djay 2
Kanal kısıcıyı ayarlama

İki pikapta çalınan parçalar arasındaki çıkış dengesini ayarlamak için kanal kısıcıyı kaydırın.

djay
Djay22

119.0

119.0

İşaret noktası ayarlama
1
2

Bir başlangıç noktası seçin.
İşaret noktasını belirlemek için

düğmesine basın.

»» İşaret noktası, parçanın görsel dalga formunda ya da djay 2
uygulamasındaki pikapta beyaz bir nokta olarak görünür.
»» İşaret noktası belirlendikten sonra

3

düğmesi yanar.

Parçayı işaret noktasından itibaren çalmak için

Not: İşaret noktasını kaldırmak için

düğmesine basın.

Tempoyu senkronize etme

düğmesini basılı tutun.

Parçanın temposunu diğer oynatıcıda çalan parçanınkiyle
senkronize etmek için
düğmesine basın.

1

Djay 2 uygulamasını indirin.

2

iPod/iPhone/iPad’inizi cihaza bağlayın.

3

Djay 2 uygulamasını başlatın ve parçaları yükleyin.

Jog modu
Strach modu ve arama modu arasında geçiş yapmak için

Parçaları kulaklıklardan takip etme
düğmesine basın.

Scratch modu:
Scratch sesi çıkarmak için pikabın iç kısmını
döndürün.

Kaydet
Miks işlemi gerçekleştirilmiş parçayı kaydetmek için
düğmesine basın ve ardından kaydı durdurmak için tekrar basın.

Parçanın temposunu değiştirmek için
pikabın dış kısmını döndürün.

Kaydedilmiş parçaları on djay 2 uygulamasındaki
basarak kontrol edebilirsiniz.

Oynatımı duraklatmak için pikabın iç kısmına
dokunun.

Pikaplardan birinin

düğmesine basın.

Önce
düğmesi yanar ve pikapta çalan parçayı kulaklıklardan
takip edebilirsiniz.

Arama modu

Parçayı hızlı ileri sarmak veya geri sarmak için pikabı
döndürün.

düğmesine

Kanal kısıcı sola kaydırıldığında:

Kanal kısıcı sağa kaydırıldığında:

Pikap 1’deki parça mikro sistem üzerinden çalınır.

Pikap 2’deki parça mikro sistem üzerinden çalınır.

Önce
2 düğmesi yanar ve pikap 2’deki parça
kulaklıklar üzerinden çalınır.

Önce
1 düğmesi yanar ve pikap 1’deki parça
kulaklıklar üzerinden çalınır.

