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Sayın müşterimiz

Ambalaj içeriği

Bizim Pocket Projeksiyon cihazımızı satın almaya karar
verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz.
Cihazınızdan ve sunduğu çok yönlü fonksiyonlardan
memnun kalmanız dileğiyle...

1 – PicoPix projektörü
2 – Hızlı Başlangıç Kılavuzu
3 – Çift USB - Mikro USB kablosu
4 – HDMI - mini HDMI kablo bağlantısı

Bu kullanma kılavuzu
hakkında
Devamdaki kurulum yardımıyla cihazınızı hızlı ve kolay
bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılı açıklamaları, bu kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde bulacaksınız.
Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Cihazın sorunsuz
çalışmasını sağlamak için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Kullanılan semboller
Uyarý
Öneriler ve İpuçları
Cihazı daha etkili ve daha kolay kullanmanızı
sağlayacak öneriler bu işaretle işaretlenmiştir.
DÝKKAT!

Cihaz hasarı veya veri kaybı durumu!
Bu sembol cihaz hasarları veya olası veri kaybı
hakkında uyarmaktadır. Usulüne aykırı kullanım durumunda yaralanma veya maddi hasar
oluşabilir.

a

b

c

d
Ürün özellikleri
HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı
Mit dem HDMI auf Mini-HDMI kablo üzerindeki HDMI
ile projektörü bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayarına
bağlayabilirsiniz (bkz. HDMI Çıkışı ile cihazların bağlantısı, sayfa 7).

TEHLÝKE!

Şahıslar için tehlike durumu!
Bu sembol şahıslar için tehlike durumları hakkında uyarmaktadır. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz
hasarları meydana gelebilmektedir.
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1 Genel güvenlik bilgileri
Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler dışında hiçbir
ayar veya değişiklik yapmayın. Cihazın aslına uygun kullanılmaması halinde, yaralanmalar veya cihaz hasarları
yada veri kayıpları meydana gelebilmektedir. Lütfen verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini dikkate alınız.

Cihazın yerleştirilmesi
Bu cihaz sadece iç mekân kullanımı için öngörülmüştür.
Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine
yerleştirilmelidir. Tüm kabloları kimsenin takılmayacağı
ve yaralanmayacağı ya da cihaza zarar veremeyeceği
şekilde döşeyin.
Cihazı nemli odalarda prize takmayın. Elektrik fişine ve
elektrik bağlantısına ıslak elle dokunmayın.
Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı ve cihazın üzeri
örtülmemelidir. Cihazınızı kapalı dolapların veya kutuların içine koymayın.
Cihazı halı veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin üzerine
yerleştirmeyin ve havalandırma ızgaralarının üzerini örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir ve yangına yol
açabilir.
Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcaktan, büyük ısı değişikliklerinden ve nemden koruyun. Cihazı kalorifer veya
klima tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin. Teknik
Veriler bölümündeki ısı ve nem ile ilgili bilgilere dikkat
edin.
Cihaz uzun süre çalışmadığında, yüzey ısınır ve projeksiyonda bir uyarı sembolü görünür. Cihaz görüntüyü
kapatır ve fan ısınırken çalışmaya devam eder. Cihaz
soğuduktan veya siz soğutmak için orta/düşük parlaklığa
geçtikten sonra, görüntü iyileştiğinde oynatmaya devam
edebilirsiniz.
Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir! Cihaza yabancı bir
cisim veya herhangi bir sıvı girmiş ise, cihazın fişini çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırınız bir teknik servis
kuruluşu tarafından kontrol ettiriniz.
Cihazı her daim itinalı bir biçimde kullanınız. Objektif
merceğinin ellenmesini önleyiniz. Hiçbir zaman cihaz
veya şebeke bağlantı kablosu üzerine ağır veya keskin
kenarlı nesneler bırakmayınız.
Cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman çıkıyor ise,
derhal elektrik fişini prizden çekiniz. Cihazın bir teknik
servis tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Yangının
yayılmasını önlemek için açık ateşi cihazdan uzak tutun.
Aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı cihaz içersinde
nem oluşabilmekte olup, hatalı çalışmalara neden olabilmektedir:
• Cihazın soğuk bir mekândan sıcak bir mekâna
getirilmesi durumunda;
• Soğuk olan bir mekânın ısıtılması durumunda;
• Nemli bir mekânda bulundurulması halinde.
Cihazın nemlenmesini önlemek için aşağıda tarif edildiği
gibi hareket ediniz:

4

1 Cihazı diğer bir mekâna taşımadan önce, yeni mekânın iklimsel şartlarına uyum sağlayabilmesi için bir
plastik torbanın içine kapatınız.
2 Cihazı plastik torbadan çıkartmadan önce takriben
iki saat kadar bekleyiniz.
Bu cihaz ağır derecede tozlu bir ortama maruz kalmamalıdır. Toz zerreleri veya diğer yabancı maddeler
cihaza zarar verebilmektedir.
Cihazı aşırı derecede titreşimlere maruz bırakmayınız.
Bu durumdan dolayı dahili yapı parçaları hasar görebilmektedir.
Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin
vermeyin. Ambalaj folyoları çocukların eline geçmemelidir.
TEHLÝKE!

Yüksek verimli LED
Bu cihaz bir yüksek verimli LED (Light Emitting Diode) donanımına sahip olup, bu donanım tarafından son derece parlak bir ışık yansıtılmaktadır. Projektörün objektifine doğrudan bakmayınız. Aksi takdirde gözlerde
tahrişler ve bozukluklar meydana gelebilir.

Tamir
Cihaz üzerinde herhangi bir onarım yapmayın. Kurallara
uygun olmayan bakım çalışmalara yaralanmalara veya
cihazda maddi hasara yol açabilir. Cihazın sadece teknik
servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Yetkili teknik servisle ilgili ayrıntılar için lütfen garanti
kartına bakın.
Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın, aksi takdirde
garanti hakkı kaybolacaktır.
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2 Genel bakış
Cihazın üstü/arkası

Yandan görünüş

1 – Oynatma cihazı için HDMI – HDMI bağlantı noktası (adaptör kablosuyla)
2 – Güç kaynağı için DC GİRİŞİ – USB bağlantı noktası

1 – Parlaklık düğmesi: 3 parlaklık seviyesini ayarlamanıza izin verir.

Maksimum parlaklık mevcut güce bağlıdır. Ayrıntılar için
aşağıdaki tabloya bakın.

3 – Görüntü netliğini ayar tekerleği

Uyarý
Projeksiyon alanına mesafenin en az 0,5 metre
ve en fazla 5 metre olmasına dikkat ediniz.
Pocket Projeksiyon cihazının bu mesafelerin
dışında kurulması halinde, görüntünün netlik
ayarı artık mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı objektif üzerinde hasarların meydana gelmemesi için netlik ayarı tekerleğini
zorlayarak çevirmeye çalışmayınız.

Düşük

> 0.8 A

Orta

> 1,5 A

Yüksek

>2A



c

=
=
=

Cihaz alt kısmı
1 – Tripod yuvası

a

Genel bakış
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3 İlk çalıştırma
Cihazın yerleştirilmesi
Cihaz yükseltilerek konumlandırılmak zorunda olduğu
zaman aksesuar olarak bir tripod temin edilebilir (bkz.
Aksesuar, sayfa 11).
1 Cihazı açmak için, ihtiyacınıza göre bir veya iki USB
fişini bilgisayara bağlayın.

Şebeke aygıtının bağlanması
DÝKKAT!

Kurulum yeri şebeke gerilimi!
Cihazınıza ait olan şebeke aygıtının voltajının,
kurulum yerindeki şebeke voltajına uygun
olmasına dikkat edin.
1 USB fişini güç adaptörüne bağlayın (dahil değildir),
PPA6200 aksesuarını kullanmanızı öneririz.

2 Cihazı uygun bir projeksiyon yüzeyine veya duvara
yönlendiriniz. Projeksiyon alanına mesafenin en az
0,5 metre ve en fazla 5 metre olmasına dikkat ediniz.
Projektörün sağlam biçimde durmasına dikkat ediniz.
3 Cihazın üst kısmında bulunan ayar tekerleği ile
görüntünün netlik ayarını yapınız.
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4 Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar
Projeksiyon cihazının bağlantı işlemleri için sadece
yanında teslim edilen bağlantı kablolarını veya size aksesuar olarak sunulan bağlantı kablolarını kullanınız.

Bilgisayar bağlantısı (VGA)
Uyarý
Eğer ikinci ekran – projeksiyon cihazı gibi –
bağlanacaksa, birçok dizüstü bilgisayar modeli,
harici video çıkışını otomatik olarak etkinleştirmez. Dizüstü bilgisayarınızın kullanma kılavuzundan, harici video çıkışını nasıl etkinleştireceğinize bakınız.

Cihaz yanında teslim edilen bağlantı kabloları
Çift USB - Mikro USB kablosu
HDMI - mini HDMI kablo bağlantısı
Aksesuar olarak temin edilebilen bağlantı kabloları
MHL kablosu.................................. PPA1240 / 253520048
VGA kablosu ................................. PPA1250 / 253447070
Mini Display bağlantı noktası kablosu ................................ 
................................................ PPA1270 / 253520069

Projektörü bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, vb.'ne bağlamak için VGA-Ses kablosu (aksesuar olarak bulunabilir) kullanın. Projektör aşağıdaki çözünürlükleri desteklemektedir. VGA/SVGA/XGA/WXGA. En iyi sonuçlar
için, bilgisayarın çözünürlüğünü WXGA'ya ayarlayın.

HDMI Çıkışı ile cihazların
bağlantısı
Projeksiyon cihazını bir bilgisayara veya diz üstü bilgisayara bağlamak için Micro-HDMI Kablosu üzerindeki
HDMI'yi kullanınız.

1 HDMI kablosunu projektörün mini HDMI yuvasına
bağlayın.
2 Kabloyu, oynatma cihazının HDMI yuvasına takınız.
3 Projektörü, çift USB - Mikro USB kablosuyla güç kaynağına bağlayarak açın.
4 Başlangıç ekranında sonra bağlantı otomatik olarak
devreye girer.

1 VGA Kablosunu projeksiyon cihazının mini HDMI
yuvasına takınız.
2 VGA fişini bilgisayarın VGA yuvasına bağlayın. Ses
fişini bağlamayın, işlev PPX4010 ile desteklenmez.
3 Projektörü, çift USB - Mikro USB kablosuyla güç kaynağına bağlayarak açın.
4 Başlangıç ekranında sonra bağlantı otomatik olarak
devreye girer.
5 Bilgisayarın çözünürlüğünü buna göre ayarlayınız ve
VGA-Sinyalini de, aynı bir harici ekranda olduğu gibi
ayarlayınız. Aşağıda belirtilen çözünürlükler desteklenmektedir:

Çözünürlük

Görüntü
yenileme hızı

VGA

640 x 480

60 Hz

SVGA

800 x 600

60 Hz

XGA

1024 x 768

60 Hz

WXGA

1280 x 768

60 Hz

Uyarý
Ekran çözünürlüğü
WXGA çözünürlüğü ile en iyi sonucu elde
edersiniz.

Oynatıcı cihaza bağlanacak olanlar
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iPhone/iPad bağlantısı
Ayrı olarak satılan Apple Dijital AV Adaptörünü kullanın.

1 HDMI kablosunu projektörün mini HDMI yuvasına
bağlayın.
2 Mikro USB kablosunu projektöre bağlayın.
3 Çift USB kablosunu uygun bir güç kaynağına (örn.
PPA 6200) bağlayın.
4 Apple kablosunu iPhone'a veya iPad'e bağlayın.
5 HDMI kablosunu Apple Dijital AV Adaptörüne bağlayın.

8
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5 Servis
Temizleme
TEHLÝKE!

Temizlik işlemi bilgileri!
Tüy bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın.
Asla sıvı veya kolay alev alan nitelikte temizleme maddeleri kullanmayın (sprey, aşındırıcı
maddeler, cilalar, alkol v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem girmemelidir. Cihazın üzerine temizleme sıvısı püskürtmeyiniz.
Tarif edilen yüzeyleri dikkatli bir biçimde siliniz. Yüzeylerin çizilmemeleri için dikkatli davranınız.

Objektifin temizlenmesi
Projeksiyon cihazının mercek donanımının temizlenmesi
için objektiflerin temizlenmeleri için öngörülen bir fırça
veya mercek temizleme kağıdı kullanınız.

FW güncelleme
1 Bir USB anahtarı (birlikte verilmez) ve bir Çift Dişi
USB adaptörü (birlikte verilmez, resme bakın) hazırlayın.
2 Önce «MSTFLASH.bin» dosyasını USB anahtarının
kök dizinine kopyalayın.
3 USB anahtarını bir USB çift dişi adaptörü yoluyla USB
Y kablosunun Ana USB bağlantı noktasına bağlayın.
4 Y kablosunun mikro USB bağlantı noktasını cihaza
bağlayın.
5 Y tarafındaki daha ince kablonun USB bağlantı noktasını bir 5V/2A adaptöre ve ardından duvar prizine
bağlayın.
6 5 dakika bekledikten sonra, ürününüz çalışmaya başlayacak. Ekranın sağ alt köşesinden kontrol edebilirsiniz, FW sürümü yeni sürümle değişmiştir.

TEHLÝKE!

Sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.
Merceğin yüzey kaplama donanımının zarar
görmemesi için mercek temizleme işleminde
kesinlikle sıvı temizleme maddeleri kullanmayınız.

Cihaz aşırı sıcaktır
Eğer cihaz aşırı sıcak ise, aşırı sıcaklık simgesi görüntülenir. Cihaz şu şekilde tepki verir:
1 Fan maksimum düzeye geçer.
2 Ekranda bir aşırı ısınma sembolü görünür ve oynatma
işlemi kesilir.
3 Fan maksimum hızda çalışır ve cihaz soğuduktan
sonra, oynatma işlemine devam edebilirsiniz.

Servis
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Sorunlar/Çözümleri

1 Cihazı kapatmak için Mikro USB ile USB Kablosunun
bağlantısını kesin.
2 En az on saniye bekleyiniz.
3 Cihazı açmak için Mikro USB'yi USB kablosuna bağlayın.
4 Hata tekrar ortaya çıkıyorsa, lütfen yetkili teknik servisimize veya yetkili satıcınıza başvurun.

Hızlı yardım
Bu kullanma kılavuzunda yer alan açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında (bkz.ayrıca devamdaki
yardım), şu şekilde hareket edin.

Sorunlar

Çözümler

Sadece start görünümü görünmekte olup, harici olarak
bağlı olan cihazın görünümü görünmemektedir

•

Harici olarak bağlanan cihazın açık olduğundan emin
olunuz.

•
•

HDMI kablosunun normal çalıştığından emin olun.
HDMI kablosunun, bilgisayarın HDMI arayüzüne
doğru bağlandığını kontrol edin.
Bilgisayar çözünürlüğünün 1280x720 (720p) değerinde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz.

Sadece start görünümü görünmekte olup, bağlı olan bilgisayarın görünümü görünmemektedir

•
•

Cihaz uzun süre çalışmadığında, yüzey ısınır ve projeksiyonda bir uyarı sembolü görünür. Cihaz görüntüyü kapatır ve fan ısınırken çalışmaya devam eder.
Cihaz soğuduktan veya siz soğutmak için orta/düşük
parlaklığa geçtikten sonra, görüntü iyileştiğinde
oynatmaya devam edebilirsiniz.

•

Yalnızca cihazınızla birlikte verilen Y kablosunu kullanın; aksi takdirde aşırı ısınmaya ve yangın tehlikesine
maruz kalabilirsiniz.
İki USB bağlantı noktasını PC tarafına bağlayarak daha
fazla güç alabilirsiniz.
Parlaklık düğmesiyle parlaklık seviyesini Yüksek'ten
Orta'ya veya Orta'dan Düşük'e ayarlayabilirsiniz.
Projektörü yeniden başlatmak için USB kablosunun
bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

Cihaz kapanır

Ürünü açamadığınızda veya ürün birkaç saniye sonra kapandığında.

•
•
•
•

HDMI ile bağlantıda kötü resim ve renk kalitesi

10

Teslimat içeriğinde bulunan HDMI kablosunu
(PPA1290) kullanın. Diğer üreticilerin sinyal kötüleşmesine neden olabilir.
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6 Ek
Teknik Veriler

Aksesuar

Ölçüler (E¦×¦Y¦×¦D) ............................... 68 x 22 x 66 ¦mm
Ağırlık .............................................................................. 87 g
Tavsiye edilen cihaz ortamı ................................ 5¦–¦35¦ºC
Bağıl nem .............................. %15¦–¦85¦ (yoğunlaşma yok)
Video bağlantısı ................................... Micro-HDMI-Yuva

Sizin cihazınız için aşağıda belirtilen aksesuarlar sunulmaktadır:

Teknoloji / Optik
Görüntüleme teknolojisi .................... WVGA 0,2" DLP
Işık kaynağı ........................................................... RGB LED
Çözünürlük ................................................ 854¦x¦480¦Piksel
Desteklenen çözünürlükler ................................................. 
...................................VGA/SVGA/XGA/720p/1080p
Işık şiddeti (Bright Mode) .................... azami 100¦Lümen
Kontrast oranı ...........................................................1500:1
Yansıtılan resim boyutu ............................... 15,5–155¦İnç
Projeksiyon alanına uzaklık ................. 0,5¦m ila 5¦m arası
Odaklama .................................................................. Manüel

Ek

MHL kablosu ................................ PPA1240 / 253520048
VGA kablosu ................................ PPA1250 / 253447070
Micro Display bağlantı noktası kablosu ..............................
..................................................PPA1270 / 253520069
Güç adaptörü ........................... PPA6200EU / 253456003
........................................... PPA6200UK / 253461710
............................................ PPA6200US / 253495638
Tüm veriler sadece vasati niteliktedir. X-GEM SAS
kuruluşu tarafından önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.
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CE-işareti tarafından bu ürünün emniyet ve kullanıcı sağlığı açısından ve aynı zamanda elektromanyetik uyumluluk çerçevesinde olmak üzere, Avrupa Parlamentosu
Kurulu'nun 1999/5/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG ve
2009/125/EG sayılı yönetmelikleri hükümleri ve telekomünikasyon verici aygıtları onayına sahip olduğu kanıtlanmaktadır.
Üretici taahhütnamesi www.picopix.philips.com internet sayfasından okunabilmektedir.
Çevrenin kalıcı nitelikte geliştirmeler konsepti doğrultusunda muhafaza edilmesi X-GEM SAS kuruluşunun en
önde gelen amaçları arasındadır. X-GEM SAS, çevre
dostu sistemler çalıştırmak için çaba göstermektedir. Bu
sebepten dolayı X-GEM SAS kuruluşu tarafından tüm
ürünlerinin ekolojik verimlerinin tüm üretim aşamaları
üzerinden olmak kaydıyla, ilk olarak çalıştırılmalarından,
kullanımlarına ve son olarak atık giderme işlemlerine
tabi tutulmalarına dek önemli bir biçimde değerlendirilmelerine karar verilmiştir.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı:
Uygunluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı her tür
modifikasyon veya değişikliğin, kullanıcının ekipmanı
kullanma yetkisini geçersiz kılabileceğini bilmelisiniz.
Bu ekipman test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15
uyarınca Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun
bulunmuştur. Bu sınırlar, meskun yerlerdeki
kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul düzeyde
koruma sağlayacak biçimde tasarlanmışlardır. Bu
ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir; talimatlara aykırı kurulduğu ve kullanıldığı
takdirde, telsiz iletişimi üzerinde zararlı parazite neden
olabilir.
Bununla birlikte, belli bir kurulumda hiçbir parazit
yaşanmayacağı hiçbir şekilde garanti edilemez. Bu
ekipman radyo veya televizyon sinyallerinin alınması
üzerinde parazite neden oluyorsa (bunu, ekipmanı
kapatıp açarak anlayabilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki
tedbirlerden bir veya birkaçını alarak paraziti gidermeye
çalışması önerilir:
• Alış anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize bağlamak.
• Destek için bayiye veya kalifiye bir radyo/TV teknisyenine başvurmak.
Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15’e uygundur.
Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) bu cihazın zararlı parazite neden olmaması;
(2) bu cihazın alınan hiçbir paraziti kabul etmemesi;
Buna, düşük performansla çalışmaya neden olabilecek
parazitler de dahildir.
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FCC RF Radyasyon Maruziyeti Beyaný: Bu verici,
başka bir anten veya vericiyle birlikte işletilmemeli veya
aynı yere konmamalıdır. Bu ekipman, kontrolsüz
ortamlar için belirlenmiş FCC RF radyasyon maruziyeti
sınırlarına uygundur.
Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20
santimetre
mesafe
bırakılarak
kurulmalı
ve
çalıştırılmalıdır.
Kanada Düzenleyici Ortam Uyumu: Bu cihaz,
Kanada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Endüstri
standardına uygundur
RSS-Gen / RSS-210 Beyanı: Bu cihaz, Kanada
lisanstan muaf RSS standardına uygundur.
Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihazın
zararlı parazite neden olmaması ve (2) bu cihazın,
istenmeyen cihaz çalışmasına yol açabilecek parazitler
dahil hiçbir paraziti kabul etmemesi.
RF Radyasyon Maruziyeti Beyanı: Cihaz, rutin
değerlendirme sınırlarından muafiyet koşullarını karşılar.
RSS102 Bölüm 2.5, RF maruziyeti ve uygunluk
konusunda Kanada ile ilgili bilgileri kullanıcılara
sunmaktadır.
Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında asgari 20
santimetre
mesafe
bırakılarak
kurulmalı
ve
çalıştırılmalıdır.
For Mexico only.
PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix)
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A
Sal: 5 Vcc/2 A
Proyector: 5 Vcc/2 A - 5 V/3 A
Importador:
P&F Mexicana, SA de C.V.
AV. La Palma No 6
Col. San Fernando la Herrudara
Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787
Tel: 5269 9000
HECHO EN: China
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

Ambalaj: (Yeşil Nokta) işaretinin anlamı, onaylanmış
olan ulusal bir organizasyona kendisinin ambalaj malzemelerinin tespit edilmelerinde ve atık giderme-geri
dönüştürme alt yapılarının geliştirilmelerinde kullanılmak üzere, kendisine belirli ödeneklerin intikal ettirildiği
manasındadır. Lütfen bu ürünün ambalajını atık giderme
işlemlerine tabi tutuğunuzda, kendi bölgenizde geçerli
olan atık ayırma yönetmeliği hükümlerini dikkate alınız.
Piller: Sizin ürününüzde piller var ise, bunların kendileri
için öngörülmüş olan toplama yerlerinde, ilgili atık
giderme işlemlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.
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Ürün: Ürün üzerinde bulunan çizgili çöp bidonu işareti,
bu ürünün bir elektrikli veya elektronik aygıt olduğuna
işaret etmektedir. Avrupa’da geçerli olan yasal yükümlülükler uyarınca, bu durumda özel atık giderme işleminin
uygulanması şart koşulmaktadır:
• Benzer bir ürün satın almanız durumunda, satış
yerinde olmak üzere.
• Yerel toplama yerlerinde (Değerli madde toplama alanı, özel atık giderme kuruluşları ve saire).
Siz de böylelikle çevreye ve insanların sağlığına faydalı ve
aynı zamanda ömrünü yitirmiş olan elektrikli veya elektronik aygıtların geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak
geri kazandırılmalarına katkıda bulunabilmektesiniz.
Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar hurda kâğıt kapsamında atık giderme işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik folyoyu, ülkenizdeki yasalar doğrultusunda bir geri
dönüşüm merkezine teslim edin ya da diğer artık çöplere ekleyin.
Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer alan referanslar,
ilgili firmaların tescilli ürünleridir. É ve Ë sembollerinin kullanılmamış olması, ilgili kavramların tescilli olmadığı varsayımına yol açmamalıdır. Bu belgede kullanılan
diğer ürün isimleri sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait tescilli markalar olabilir.
X-GEM SAS, bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia etmez.
Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli kullanımı, yetkili
olmayan şahıslar tarafından modifiye edilmesi, onarımı,
değiştirilmesi, X-GEM SAS tarafından verilen işletme ve
bakım bilgilerine uyulmaması gibi durumlar sonucunda
alıcı veya üçüncü şahısların karşı karşıya kalacağı kayıplar, masraflar veya giderlerde ne X-GEM SAS, ne de ona
bağlı şirketler hiçbir sorumluluk üstlenmez.
X-GEM SAS ayrıca, X-GEM SAS'un veya PHILIPS'in orijinal ürünleri veya X-GEM SAS veya PHILIPS tarafından
onaylı olarak işaretlenmemiş olan tüketim malzemelerinin veya opsiyonların kullanımı sonucunda doğabilecek
sorunlardan da sorumlu değildir.
X-GEM SAS, X-GEM SAS veya PHILIPS ürünü olarak
işaretlenmemiş bir bağlantı kablosunun kullanılması
sonucunda oluşan elektromanyetik parazitler neticesinde oluşan hasar tazminatı başvuruları için X-GEM SAS
sorumluluk taşımamaktadır.
Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası, önceden XGEM SAS’ın yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv
sistemine kaydedilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla – elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt
veya başka bir yöntem – aktarılamaz. Bu belgede yer
alan bilgiler, sadece bu ürünle kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka cihazlar üzerinde kullanılmasından X-GEM SAS sorumluluk taşımamaktadır.
Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir akdi özelliği yoktur.
Yanılgı, baskı hatası veya değişiklik olabilir.
Copyright È 2015 X-GEM SAS
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Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.
This product was brought to the market by X-GEM SAS, further referred to in this document as X-GEM SAS,
and is the manufacturer of the product.
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