Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

OR7000

Kullanım kılavuzu

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

User manual

OR7000

22 sec.
sec.

2 sec.

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.
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Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın.
Talimatlara uyulmamasından dolayı 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 Philips Müşteri Destek birimi 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.
Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı
olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir
durumda kalmalıdır.
Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan
çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

•

Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün
arka kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun.
Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye
bağlamayın.

•
•

Ürünü asla yağmura, suya, güneş ışığına veya aşırı sıcaklığa maruz
bırakmayın.
Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım
atlamasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski vardır!

•
•
•
•

Bu ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır!
Bu ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler,
yanan mumlar) koyulmamalıdır.
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.

Not

•• Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.
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Kutunun içindekiler (Şek. 1)

Ambalaj içeriğini kontrol edin:
1. Radyo

2. AC güç kablosu

3. MW/LW anteni

4. FM anteni

5. MP3 bağlantı kablosu

6. Kullanım kılavuzu
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Antenleri takma (Şek. 2)

4

Gücü bağlama (Şek. 3-1)

5

Açma (Şek. 3-2)
düğmesine basın veya SOURCE düğmesini çevirin.
»» Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

•

6
1

düğmesine

Saati ayarlama (Şek. 4)
Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca
tutun.
»»

2

Ürünü bekleme moduna almak için tekrar
basın.

(12 saatlik zaman formatı) veya
formatı) yanıp söner.

düğmesini basılı
(24 saatlik zaman

Zaman formatını seçmek için PRESET düğmesini çevirin ve
düğmesine basın.
onaylamak için
»» Saat haneleri yanıp söner.

3

Saati ayarlamak için PRESET düğmesini çevirin ve onaylamak için
düğmesine basın.

»» Dakika haneleri yanıp söner.

4
5

Dakikayı ayarlamak için PRESET düğmesini çevirin.
Onaylamak için

7
1
2

düğmesine basın.

Radyo istasyonlarını dinleme
(Şek. 5)
Bir bant seçmek için SOURCE düğmesini çevirin.
Radyo istasyonlarını otomatik veya manuel olarak arayın.
Not

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

•• Her bant için 20 adete kadar istasyon kaydedebilirsiniz.

Radyo istasyonu otomatik olarak ara
düğmesini saat yönünde veya saat yönünün tersinde çevirin ve bir
düğmesine basın.
saniye içinde
»»

•

Radyo frekansı, güçlü bir istasyon algılayana kadar değişir.

Aramayı durdurmak için

düğmesine tekrar basın.

Radyo istasyonu manuel olarak ara
İstediğiniz radyo istasyonunun frekansı görüntülenene kadar
düğmesini çevirin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
Otomatik aramayı etkinleştirmek için
basılı tutun.

•

düğmesini iki saniye boyunca

»» Arama tamamlandıktan sonra kaydedilen ilk radyo istasyonu
çalmaya başlar.
Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek için PRESET düğmesini
istasyonun sıra numarası görüntülenene kadar çevirin.

Radyo istasyonlarını manuel olarak
programlayın
1
2
3
4
5

İstediğiniz radyo istasyonuna gelin.
düğmesini basılı tutun.

»» PXX yanıp söner (XX sıra numarasını gösterir).

Sıra numarası seçmek için PRESET düğmesini çevirin.
Onaylamak için

düğmesine basın.

Diğer radyo istasyonlarını hafızaya almak için 1-4 arası adımları
tekrarlayın.
• Hafızaya alınmış bir radyo istasyonunun üzerine yazmak
için, sıra numarasını başka bir istasyonu hafızaya almak için
kullanın.

•

Önayarlı bir radyo istasyonunu seçmek için PRESET düğmesini
istasyonun sıra numarası görüntülenene kadar çevirin.
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Harici bir cihaz dinleme (Şek. 6)

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını da bu ürün üzerinden
dinleyebilirsiniz.

1

Ürünü AUX moduna ayarlamak için SOURCE düğmesini
çevirin.

2

MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın
• ürünün arka panelindeki MP3-LINK soketi ve
• harici cihazdaki kulaklık soketi.

3

Harici cihazı çalıştırın (bkz. kullanım kılavuzu).

9

Ses seviyesini ayarlama
düğmesini çevirin.

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). Philips ile iletişime
geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri
numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

••
AC güç kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
••
AC elektrik prizinde güç olduğundan emin olun.
Ses yok
••
Ses seviyesini ayarlayın.
••
MP3 Link modunda harici ses cihazının sesinin kapalı olmadığından
emin olun.
Ürün 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. Ürünü parazit olmayan bir yere
taşıyın.
••
Anteni tam olarak açtığınızdan emin olun. Antenin konumunu
ayarlayın.

Saat ayarı silindi.

•
•

Güç kesildi veya AC güç kablosu bağlantısı kesildi.
Saati tekrar ayarlayın.
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Ürün bilgileri
Not

•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Amplifikatör
Frekans Tepkisi

60 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Sinyal Gürültü Oranı

> 65 dBA

Aux Girişi

0,5 V RMS 20 kohm

Radyo
Ayarlama Aralığı

FM: 87.50 - 108.00 MHz;
MW: 522 - 1,710 kHz
LW: 153 - 279 kHz

Şebeke ayarı

50 kHz (FM), 9 kHz (MW),
1 kHz (LW)

Toplam Harmonik Bozukluk

< %2

Sinyal Gürültü Oranı

> 50 dBA

Önayarlı radyo istasyonu
sayısı

Her bantta 20 tane

Hoparlörler
Hoparlör Empedansı

4 ohm

Hoparlör Sürücüsü

2 X 3" tam frekans aralıklı

Hassaslık

>82 dB/m/W

Genel bilgiler
AC Güç Değeri

220-240 V~, 50 Hz

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi

10 W

Boyutlar (Ana Ünite)

325 x 175 x 167 mm

Ağırlık (Ana Ünite)

3,5 kg
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Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II
cihazdır.

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.
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.
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