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1 Güvenlik

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.

• Sadece üretici tarafından belirtilen ek 
parçalar/aksesuarlar kullanın.

• Gökgürültülü havalarda veya uzun süre 
kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

• Havalandırma deliklerini kapatmayın. 
Yeterli havalandırma için ürün çevresindeki 
minimum mesafe 10 cm'dir.

• Tüm servis işlemleri için yetkili servis 
personeline başvurun. Cihaza sıvı 
dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın 
yağmur veya neme maruz kalması, normal 
şekilde çalışmaması veya yere düşmesi 
gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi 
durumunda servis işlemi gerekir.

• Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç 
kaynaklarını kullanın.

• Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, 
eşyaların veya ürünün hasar görmesine 
neden olabilecek pil sızıntısını engellemek 
için: 
• Tüm pilleri + ve - kutupları ürünün 

üzerinde gösterilen yere gelecek 
şekilde, doğru biçimde takın. 

• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya 
karbon ve alkalin vb.).

• Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, 
ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.

• Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pilleri 
çıkarın.

• Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu 
yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

• Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya 
sıçratılmamalıdır. 

• Ürün, hem tropikal, hem de ılıman 
iklimlerde kullanılabilir. 

• Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler 
(ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) 
koyulmamalıdır. 

• Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı 
kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, 
bağlantı kesme cihazı hazır durumda 
tutulmalıdır.

Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar 
kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli 
lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli 
işlemlere neden olabilir.

Not

 • Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.
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2 CD 
Soundmachine

Giriş
CD Soundmachine ile:
• FM/AM radyo istasyonunu dinleyebilirsiniz 

ve
• diskler, USB depolama cihazları, Bluetooth 

özellikli cihazlar ve diğer harici ses 
cihazlarından müzik dinlemenin keyfini 
çıkarabilirsiniz. 

Ürün, sesleri zenginleştiren Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme (DBB) ve Dijital Ses Kontrolü 
(DSC) özellikleri sunar.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin: 
• Ana ünite
• Güç adaptörü
• Basılı malzeme

 Quick Start Guide
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Ana ünite hakkında genel 
bilgiler

 
a Disk bölmesi

b 
• Ürünü açar.
• Bekleme moduna geçer.

c 
• Oynatmayı durdurur.
• Programlanan listeyi siler.

d  / 
• Önceki veya sonraki parçaya atlamak 

için basın.

a

c

d

e
f
g
h

i
j
k
l

o

n
m

q

p

b

• Hızlı ileri veya geri sarmak için basılı 
tutun.

• Radyo istasyonlarını ayarlar. 

e MODE/DIM
• Tekrarlama veya rastgele oynatma 

modunu seçmek için basın.
• Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için 

iki saniye basılı tutun. 

f DBB
• Dinamik bas güçlendirmeyi açar veya 

kapatır.
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g Ses seviyesi düğmesi
• Ses seviyesini ayarlar.

h 
• USB depolama cihazlarını buraya 

bağlayabilirsiniz.

i AUDIO IN
• Harici ses cihazı bağlanır.

j DSC
• Önceden ayarlanmış bir ses efekti 

seçer.

k PROG
• Parçaları programlar.
• Radyo istasyonlarını programlar.

l -ALB/PRE/ALB/PRE+
• Önceki veya sonraki albüme atlar. 
• Önceden ayarlanmış bir radyo 

istasyonu seçer.

m  /PAIRING
• Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
• Eşleştirme moduna girmek için 

Bluetooth modunda iki saniye boyunca 
basılı tutun.

n LIGHT
• Dekoratif ışığı açma veya kapama. 
• Bir aydınlatma efekti seçin.

o SOURCE
• Bir kaynak seçin.

p Teleskopik anten
• Radyo alımını ayarlar. 

q DC IN
• Gücü bağlayın. 
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3 Başlarken
Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar 
kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli 
lazer radyasyonuna maruz kalmaya veya başka tehlikeli 
işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla 
takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün 
model ve seri numaraları istenecektir. Model 
numarası ve seri numarası, cihazınızın alt 
kısmındadır. Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Güç kaynağı
Bu ürünün güç kaynağı olarak AC gücü veya pil 
kullanılabilir.

1. Seçenek:AC gücü

Uyarı

 • Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin 
ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık 
geldiğinden emin olun.

 • Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her 
zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

 

1 AC adaptörünü bir ucunu ürünün 
arkasındaki DC IN soketine takın.

2 AC adaptörünün diğer ucunu duvar prizine 
takın.

Uyarı

 • Enerji tasarrufu sağlamak için ürünü kullanımdan sonra 
kapatın.

2. Seçenek: Pil gücü

Dikkat

 • Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya 
ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

 • Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru 
biçimde atılmalıdır.

Not

 • Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

1 Ürünün altındaki pil bölmesini açın. 
2 8 pili (tip: D/R20 CELL/UM1) kutuplar (+ / 

-) gösterilen yere gelecek şekilde takın.

  
3 Pil bölmesini kapatın.
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Açma
Ürünü açmak için  tuşuna basın.

 » [POWER ON] ekranda kayar ve 
ardından ürün seçtiğiniz son kaynağa 
geçiş yapar.

İpucu

 • Bir kaynak seçmek için SOURCE düğmesine arka arkaya 
basın.

Bekleme moduna geçme
Ürünü bekleme moduna geçirmek için  
düğmesine tekrar basın. 
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4 Oynatın

CD çalma

1 [CD] kaynağını seçmek için SOURCE 
düğmesine arka arkaya basın.

2 CD bölmesini açmak için aşağı bastırın.
3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk 

koyup CD bölmesini kapatın.

  
 » Oynatma otomatik olarak başlar.

USB cihazlarından çalma
Not

 • USB cihazında çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin 
olun.

1 [USB] kaynağını seçmek için SOURCE  
düğmesine arka arkaya basın.

2 USB cihazını  soketine takın. 

 
 » Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi 

takdirde  düğmesine basın.

Bluetooth özellikli cihazlardan 
oynatma

Not

 • Bluetooth cihazınızın bu ürün ile uyumlu olduğundan 
emin olun.

 • Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth 
uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun. 

 • Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun 
etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth 
cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.

 • Ürün, maksimum dört eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. 
Eşlenen beşinci cihaz ilk cihazın yerini alır.

 • Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma 
kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

 • Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan 
uzak tutun.

 • Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma 
uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).

1 [BLUETOOTH] kaynağını seçmek için 
SOURCE düğmesine arka arkaya basın.
 » [PAIRING] yanıp sönmeye başlar.

2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini 
etkinleştirin ve Bluetooth cihazlarını arayın 
(cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

3 Eşleştirmek için cihazınızda [Philips PX8] 
öğesini seçin. Gerekirse varsayılan parolayı 
“0000” olarak girin. 
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 » Eşleştirme ve bağlantı başarıyla 

gerçekleştikten sonra ürün iki kez 
sesli uyarı verir ve [Connected] 
görüntülenir. 

4 Bluetooth cihazında müzik çalın.
 » Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses 

akışı gerçekleşir.
 » Çalmayı duraklatmak için  

düğmesine basın.
 » Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek 

için  /  düğmesine basın.

İpucu

 • Eşleştirme için "Philips PX8" cihazını bulamazsanız 
eşleştirme moduna girmek için PAIRING düğmesini iki 
saniye boyunca basılı tutun ve tekrar deneyin.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek 
için:
• PAIRING düğmesini iki saniyeliğine basılı 

tutun;
• Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı 

bırakın veya
• Cihazı iletişim kapsama alanının dışına 

çıkarın.
Başka bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak 
için:
1 Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 

PAIRING düğmesini iki saniye basılı tutun;
2 Başka bir cihaz bağlayın.

Philips PX8

Harici cihazlardan oynatma
Bu ürün üzerinden MP3 çalar gibi bir harici ses 
cihazı da dinleyebilirsiniz.

 
1 [AUDIO-IN] kaynağını seçmek için 

SOURCE tuşuna arka arkaya basın.
2 Şu noktalara bir ses kablosu (3,5 mm, 

birlikte verilmez) takın:
• bu üründeki AUDIO IN soketi.
• harici cihazdaki kulaklık soketi.

3 Harici cihazı çalıştırın (kullanım kılavuzuna 
bakın). 
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5 Oynatma 
seçenekleri

Oynatma kontrolü
CD veya USB modunda, aşağıdaki işlemler 
yoluyla çalmayı kontrol edebilirsiniz.

 / Çalma sırasında parçayı hızlı ileri 
veya geri sarmak için basılı tutun, 
ardından çalmayı devam ettirmek 
için bırakın.

-ALB/PRE/
ALB/PRE+

Önceki veya sonraki 
MP3 albümüne atlar.
Oynatmayı başlatır veya 
duraklatır.
Oynatmayı durdurur.

MODE [REP ONE]: Geçerli parçayı 
tekrarlayarak çalar.
[REP ALBUM] (sadece 
MP3 parçaları için): Geçerli 
albümdeki parçaları tekrarlayarak 
çalar.
[REP ALL] (Tümünü tekrarla): 
Tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
[SHUFFLE]: Parçaları rastgele 
çalar.
[OFF]: Normal çalmayı sürdürür.

Parça programlama
CD veya USB modunda, en fazla 20 parça 
programlayabilirsiniz.
1 Oynatmayı durdurmak için  tuşuna basın.
2 Program modunu etkinleştirmek için 

PROG düğmesine basın. 
3 MP3 parçaları için -ALB/PRE/ALB/PRE+ 

tuşuna basarak albüm seçin.

4 Bir parça numarası seçmek için  /  
tuşuna basın, ardından onaylamak için 
PROG tuşuna basın.

5 Daha fazla parça programlamak için 3. ve 4. 
adımları tekrarlayın.

6 Programlanan parçaları oynatmak için  
düğmesine basın.
• Programı silmek için iki kez  

düğmesine basın.

Önceden ayarlanmış bir ses 
efekti seçme
DSC (Dijital Ses Kontrolü), özel ses efektlerinin 
keyfini çıkarmanıza olanak tanır.
• Çalma sırasında DSC düğmesine arka 

arkaya basarak aşağıdaki seçimleri yapın:
• [ROCK] (rock)
• [TECHNO] (tekno)
• [JAZZ] (jazz)
• [POP] (pop)
• [SAMBA] (samba)

Bas güçlendirme
Oynatma sırasında DBB düğmesine arka arkaya 
basarak dinamik bas güçlendirmeyi açıp kapatın.
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6 FM/AM radyo 
istasyonunu 
dinleme

FM/AM radyo istasyonlarını 
ayarlama

Not

 • Sinyalin daha iyi alınması için teleskopik anteni tamamen 
açın ve konumunu ayarlayın.

 • Paraziti önlemek için anteni diğer elektrikli cihazlardan 
mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

1 FM/AM radyoyu seçmek için SOURCE 
tuşuna arka arkaya basın.

2  /  düğmesini iki saniye boyunca basılı 
tutun.
 » Ürün, otomatik olarak sinyal alımı en 

güçlü olan istasyona ayarlanır.

3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı 
tekrarlayın.

Bir radyo istasyonunu manuel olarak ayarlamak 
için:
Daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar  /  
düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik 
olarak kaydetme

Not

 • En fazla 20 adet FM/AM radyo istasyonu 
programlayabilirsiniz.

Radyo modunda PROG düğmesini iki saniye 
boyunca basılı tutun.

 » Ürün, sinyali alınabilen tüm FM/AM 
radyo istasyonlarını kaydeder.

 » Hafızaya alınan radyo istasyonlarından 
ilk sırada olanı otomatik olarak çalmaya 
başlar.

Radyo istasyonlarını manuel 
olarak kaydetme

Not

 • En fazla 20 adet FM/AM istasyonu kaydedebilirsiniz.

1 FM/AM radyo istasyonunu ayarlayın.
2 Kaydetme modunu etkinleştirmek için 

PROG düğmesine basın.
3 Bu radyo istasyonuna numara (1 - 20) 

atamak için -ALB/PRE/ALB/PRE+ tuşuna 
basın ve PROG tuşuna basarak onaylayın.
 » İstasyon hafızası numarası ve frekansı 

görüntülenir.

4 Başka istasyonlar kaydetmek için yukarıdaki 
adımları tekrarlayın.

Not

 • Daha önce kaydedilen bir FM/AM radyo istasyonunu 
kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme
FM/AM radyo modunda, -ALB/PRE/ALB/PRE+ 
düğmesine basarak önceden ayarlanmış bir 
numara seçin.
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7 Diğer özellikler

Ekran parlaklığını ayarlama
Not

 • Ürünün açık olduğundan emin olun.

1 DIM düğmesini iki saniye basılı tutun.

  
2 Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için DIM 

tuşuna arka arkaya basın:
• [LOW] (düşük)
• [MEDIUM] (orta)
• [HIGH] (yüksek)
• [OFF] (kapalı)

Dekoratif ışığın keyfini çıkarın
Not

 • Ürünün açık olduğundan emin olun.

 
Aşağıdaki seçimleri yapmak için LIGHT tuşuna 
arka arkaya basın:

• [Powerful]: Dekoratif ışık rengi hızlı ve 
rastgele değişir.

• [Peace]: Dekoratif ışık rengi yavaşça ve 
rastgele değişir.

• [Light Off]: Dekoratif ışık söner.

Omuz askısını kullanma
Bu ürünü taşımak için bir omuz askısı (birlikte 
verilmez) kullanabilirsiniz. Aşağıda gösterildiği 
gibi askıyı ürünün üst kısmında iki tarafta bulunan 
dahili pimlere geçirin.

  

LIGHT

X3

Powerful Peace

Light off 



13TR

Not

 • En yaygın omuz askıları dahili pimlere uygundur. Omuz 
askısını çanta aksesuarları satan mağazalardan satın 
alabilirsiniz. Pimin çapı 5 mm ve uzunluğu 12,5 mm'dir.
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8 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör
Toplam Çıkış Gücü Maks. 50W
Frekans Tepkisi 50-20000 Hz, ±3 dB
Sinyal-Gürültü Oranı 
(A ağırlıklı)

≥78 dBA

Toplam Harmonik 
Bozukluk

< %1

Audio-in Girişi 650 mV±100 mV

Disk
Lazer Tipi Yarı iletken
Disk Çapı 12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
Ses DAC 24 Bit / 44,1 kHz
Toplam Harmonik 
Bozukluk

<%3 (1 kHz)

Frekans Tepkisi 4Hz - 20kHz 
(44.1kHz)

S/N Oranı (A ağırlıklı) ≥80 dBA

Bluetooth
Bluetooth Sürümü V2.1+EDR
Desteklenen Profiller A2DP, AVRCP
Bluetooth Mesafesi 10 m (Boş alan)
Frekans bandı/Çıkış 
gücü

2,400 GHz – 
2,483 GHz ISM Bandı 
/ ≤ 4 dBm (Sınıf 2)

Radyo (FM)
Ayarlama Aralığı 87,5 - 108MHz
Şebeke Ayarı 50 kHz
- Mono, 26 dB S/N Oranı <22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı >43 dBf
Arama Seçiciliği >28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk <%3
Sinyal Gürültü Oranı >45 dB

Radyo(AM)
Ayarlama Aralığı AM: 530 - 

1700 KHz
Şebeke Ayarı 9 KHz
Mono, 26 dB S/N Oranı <75 dBuV
Toplam Harmonik Bozukluk <%5
Sinyal Gürültü Oranı >45 dB

Amplifikatör
Hoparlör Empedansı 4 Ω
Hoparlör Sürücüsü 2 x 4 inç tam aralık
Hassaslık 83 dB@ 1 W/ 1 m

Genel
Güç kaynağı
- AC Gücü (Güç 
Adaptörü A)

Marka adı: PHILIPS;

Model: HB40-
1203000SPA;
Giriş: AC 100-240 V~, 
50/60 Hz, 0,8 A;
Çıkış: DC 12 V,  
3000 mA;

- AC Gücü (Güç 
Adaptörü B)

Marka adı: PHILIPS;

Model: GME36A-
120300FGR;
Giriş: 100-240 V~, 50-
60 Hz, 1,2 A;
Çıkış: 12 V  3 A;
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- Pil  8 X 1,5 V D/
R20 HÜCRE/UM1 piller 
(birlikte verilmez)

Çalışır Durumdaki 
Güç Tüketimi

20 W

Güç Tasarruflu 
Bekleme Modunda 
Güç Tüketimi

<0,5 W

Boyutlar - Ana Ünite 
(G x Y x D)

 
523 x 208 x 223 mm

Ağırlık (Ana Ünite) 3,8 kg

Desteklenen MP3 disk 
formatları
• ISO9660, Joliet
• Maksimum albüm sayısı: 512 (dosya adının 

uzunluğuna bağlı olarak)
• Maksimum albüm sayısı: 255
• Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 

44.1 kHz, 48 kHz
• Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), 

değişken bit hızları

USB oynatılabilirlik bilgileri
Uyumlu USB cihazları:

• USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 
1.1)

• USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya 
USB 1.1)

• bellek kartları (bu ses sistemiyle 
çalışması için ayrıca kart okuyucu 
gerektirir)

Desteklenen formatlar:
• USB veya bellek dosyası formatı 

FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 
512 bayt)

• MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve 
değişken bit hızı

• En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
• Albüm/klasör sayısı: en fazla 99

• Parça/başlık sayısı: en fazla 999
• Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır 

(maksimum uzunluk: 128 bayt)
Desteklenmeyen formatlar:

• Boş albümler: Boş albümler, MP3/
WMA dosyası içermeyen albümlerdir 
ve ekranda gösterilmezler.

• Desteklenmeyen dosya formatları 
atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) 
veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları 
göz ardı edilir ve oynatılmaz.

• AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
• DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, 

.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

Bakım
Kasanın temizliği
• Yumuşak bir deterjanla hafifçe 

nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. 
Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde 
içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi
• Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski 

ortasından dışarı doğru silin.

  
• Benzin, tiner gibi solventler, piyasada 

bulunan temizlik maddeleri veya analog 
plaklara yönelik antistatik spreyleri 
kullanmayın.

Disk lensinin temizliği
• Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde 

toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini 
korumak için, disk lenslerini Philips CD 
lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer 
temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle 
birlikte verilen talimatlara uyun.
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Bluetooth cihazı hakkında
Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı 
kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.
 • Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne 

yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm 
engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.
 • Cihazın Bluetooth fonksiyonu 

etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl 
etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın 
kullanım kılavuzuna bakın.

 • Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla 
zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın 
bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

 • Ürün eşleştirme modunda değildir. 
PAIRING düğmesini iki saniye basılı tutun, 
ardından yeniden deneyin.

 • Bluetooth eşleştirme geçmişini silmek için 
PAIRING düğmesini on saniye basılı tutun, 
ardından yeniden deneyin. 

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp 
bağlantıyı kesiyor.
 • Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne 

yaklaştırın veya aralarında bulunan tüm 
engelleri kaldırın.

 • Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç 
tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak 
devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün 
arızalı olduğunu göstermez.

9 Sorun giderme
Uyarı

 • Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi 
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. 
Cihazı 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 cihazı yakınınızda 
bulundurun ve model numarası ile seri 
numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
 • Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından 

emin olun.
 • AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk
 • Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor
 • AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve 

ardından sistemi tekrar açın.
 • Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan 

video bittikten sonra 15 dakika boyunca 
herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz 
otomatik olarak kapanır.

USB cihazı desteklenmiyor
 • USB depolama cihazı, cihazla uyumsuzdur. 

Başka bir depolama cihazını deneyin.
Disk bulunamadı
 • Bir disk takın.
 • Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
 • Lensteki nem yoğuşması geçene kadar 

bekleyin.
 • Diski değiştirin veya temizleyin.
 • Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta 

bir disk kullanın.
Zayıf radyo alımı
 • Ürünü diğer elektrikli aletlerden uzaklaştırın.
 • Teleskopik anteni sonuna kadar açıp 

konumunu ayarlayın.
 • Ürünün konumunu ayarlayın. 

TR
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(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.

Tescilli marka uyarısı

  
Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, 
Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson 
Innovations Limited tarafından lisans alınarak 
kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari 
adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

  

10 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations 
tarafından açıkça onaylanmayan her türlü 
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.

Uyumluluk
İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 
2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve 
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun
Eski ürününüzün atılması

  
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

  
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin 
ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri 
önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. 
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek 
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva 

TR
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