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LUXE’ün şarj edilmesi
� Windows Gezgini’

ni açın (LUXE, bir 
yığın depolama aygıtı 
olarak görünür).
MP3 dosyalarınızı 
LUXE’e sürükleyin 
ve bırakın.

1�

2�

Bluetooth® ile bir cep telefonuna 
bağlanın

� LUXE ‘kapalı’ 
modundayken, 4 
saniye süreyle 
tuşuna basın (Mavi 
LED hızlı yanıp 
söner).
Cep telefonunuzda 
Bluetooth®’u 
etkinleştirin 
(Şifre = 0000).

1�

2�

Açma/kapama
� LUXE’ün açılıp kapatılması

LUXE’ü açmak/kapatmak 
için 2 saniye süreyle 
tuşuna basın (Güç LED’i 
bir kez yanıp söner.).

Bluethooth® bağlantısını 
açma/kapatma

Bluetooth® bağlantısını 
açmak/kapatmak için 
tuşuna basın.

1�

1�

Radyo ( ), müzik 
( ) ya da karışık müzik 
( ) seçeneğini seçin

� Kulaklıkları bağlayın

Kırmızı LUXE sürümünün Bluetooth® LED’i kırmızı değil sarıdır.



Gelen çağrılarda

Çağrıyı kabul etme  tuşuna basın

Çağrıyı reddetme  tuşunu basılı 
tutun

Çağrıyı sonlandırma  tuşuna tekrar 
basın

Çağrıyı telefona geri aktarma  tuşuna basın

Mikrofonu sessize alma / 
sesini açma

 tuşuna 2 kez 
basın

Dinlerken
� Önceki / sonraki başlığa 

( ) / frekansa ( )  
atlamak için ((/)) 
tuşlarına basın 
Daha hızlı atlamak için 
((/)) tuşlarını basılı tutun.
Önceki / sonraki klasöre 
(varsa) atlamak için 
((/)) tuşlarına 2 kez 
basın.

•

•

� Sesi artırmak / azaltmak 
için +/- tuşlarına basın. 
FullSound™ ( ) 
özelliğini etkinleştirmek 
/ devre dışı bırakmak 
için +/- tuşlarına birlikte 
basın.

•

Çalma/duraklatma ( ) ve sessize alma/sesini açma 
( ) arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.



Ürününüzü kaydettirin
Ürününüzü yükseltmek mümkün 
olduğunda, ücretsiz yeni yükseltmeler 
konusunda sizi bilgilendirebilmemiz için 
www.philips.com/welcome adresinde 
ürününüzü kaydettirmenizi öneririz.

Yardıma mı ihtiyaç 
duyuyorsunuz?
Kullanım Kılavuzu
Bkz. bu oynatıcıda depolanan kullanım 
kılavuzu.
Çevrimiçi
www.philips.com/welcome sitesini 
ziyaret edin

Eski ürününüzün ve tümleşik pilin atılması
Tüm ürünlerimiz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış 
ve üretilmiştir.

Bir ürünün üzerindeki çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu 
işareti o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu simge ayrıca bir 
kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir, bu da ürünün o 
kimyasal için çevre yönergesine uygun olduğu anlamına 

gelir.
Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Çevre açısından 
güvenli geri dönüşüm yönetmelikleriyle ilgili bilgi edinin veya yerel 
satıcınıza danışın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru 
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve 
normal evsel atıklarla birlikte atılmayan bir dahili şarj edilebilir pil içerir. 
Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak 
için, ürününüzü her zaman pilinin uzmanlar tarafından kullanım 
kılavuzunda gösterilen şekilde çıkarılacağı / değiştirileceği resmi 
toplama noktalarına ve servis merkezlerine 
götürün:
Lütfen pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin çünkü pillerin doğru 
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığına zarar 
vermesini önleyecektir.

Teknik özellikler önceden 
bildirilmeksizin değiştirilebilir. 
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