Saatli Radyo
DR402

Kullanıcı Kılavuzu
Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support
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1 Önemli
Emniyet

•

Pillerin yutulma tehlikesi!
•

Uyarı
• B
 u saatli radyonun muhafazasını asla sökmeyin.
• Bu saatli radyonun herhangi bir parçasını yağlamayın.
• Bu saatli radyoyu asla diğer elektrikli ekipmanın
üzerine koymayın.
• Bu saatli radyoyu direk güneş ışığından, alevden ya
da ısıdan uzak tutun.
• Saatli radyonun gücünü kesmek için her zaman
kabloya, fişe ya da adaptöre kolay erişebiliyor
olduğunuzdan emin olun.

•
•
•
•
•

•

•
•
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Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
Saatli radyonun etrafında havalandırma için
yeterli boş alan olduğundan emin olun.
Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/
aksesuarları kullanın.
Sadece kullanım kılavuzunda listelenen güç
kaynaklarını kullanın.
Şimşekli fırtınalar sırasında veya uzun süre
kullanılmadığında bu saatli radyoyu prizden
sökün.
Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanma,
mülk hasarı veya saatli radyonun zarar
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
önlemek için:
• Pilin + ve - kutuplarını doğru olarak,
saatli radyoda belirtildiği şekilde takın.
• Saatli radyo uzun süre kullanılmayacağı
zaman pili çıkarın.
• Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri
aşırı sıcaklık kaynaklarına maruz
bırakılmamalıdır.
Saatli radyoya sıvı damlamasına veya
sıçramasına maruz kalmamalıdır.
Saatli radyonun üzerine herhangi bir
tehlike kaynağı koymayın (örneğin, sıvı dolu
nesneler, yanan mumlar).
TR

Direk Takılabilir Adaptörün fişi bağlantı
kesme cihazı olarak kullanıldığı zaman,
bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır
durumda olmalıdır.

•

•

•

Potansiyel olarak cihaz, yutulabilecek kadar
küçük bozuk para/düğme tipi pil içerebilir.
Pili her zaman çocukların erişemeyeceği
yerlerde tutun! Yutuldu takdirde, pil ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
Yuttuktan sonra iki saat içinde ciddi iç
yanıklar meydan olabilir.
Bir pilin yutulmuş veya vücudun herhangi
bir yerine yerleştirilmiş olduğundan
şüpheleniyorsanız, hemen tıbbi yardıma
başvurun.
Pilleri değiştirdiğiniz zaman, tüm yeni ve
kullanılmış pillerin çocukların erişemeyeceği
yerlerde muhafaza edin. Pili değiştirdikten
sonra pil bölmesinin tamamen sağlam
olduğundan emin olun.
Pil bölmesi tamamen güven altına
alınamıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza
edin ve üreticiye başvurun.
Not

• Tip plakası cihazın arka kısmında bulunmaktadır.

2 Saatli Radyonuz
Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips’e
Hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
tamamen yararlanmak için ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Tanıtım
Bu saatli radyo ile şunları yapabilirsiniz:
• FM radyo dinleyebilirsiniz;
• Mobil cihazlarını şarj edebilir; ve
• Farklı zamanlarda çalması için iki alarm
ayarlayabilirsiniz.

Kutun içinde neler var?
Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

Quick start guide

•
•

Saatli radyo
Basılı malzemeler
TR
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Saatli radyonun genel
görünümü










 



Kaynak /
• Radyoyu aç ya da kapat
• Alarmı ayarla (uzun bas)



ARAMA /
• Radyo aramayı aktif et (FM modu)
• Uyku zamanlayıcısını ayarla



ÖNCEDEN AYARLI /
• Radyo istasyonlarını ara ve hafizaya
kaydet (FM modu)
• Ekran parlaklığını ayarla



SES /
• Sesi ayarla (FM modu)
• FM radyo istasyonlarını ayarla (FM
modu)
• Saat ve dakikayı ayarla
• 12/24 saat formatını ayarla



Saat / Ekran paneli
• Dokunmatik tuşları aktif et
• Mevcut durumu göster

4
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Erteleme
• Alarmı ertele




Pil yatağı



USB şarj girişi
• Mobil cihazlarınızı şarj edin
Güç adaptörü girişi

3 Başlangıç
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
uygulayın.

2

1 x CR2032 pili gösterildiği şekilde takın.

Gücü bağlama
Dikkat

Pili takın
Dikkat
• P
 atlama tehlikesi! Pili ısıdan, güneş ışığından veya
ateşten uzak tutunuz. Pili asla ateşe atmayın.
• Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi
bulunmaktadır. Sadece aynı ya da eşdeğer tip ile
değiştiriniz.
• Pil kimyasal maddeler içermektedir, bundan dolayı
uygun şekilde atılmalıdır.

• Ü
 rün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun
arkasında veya altında yazılı olan gerilime karşılık
geldiğinden emin olun.
• Elektrik şoku riski! AC fişini sökerken, her zaman fişi
soketten çekin.Asla kablodan çekmeyin.

Güç adaptörünü duvar prizine takın.

Not
• S adece güç kaynağı olarak AC gücü kullanabilirsiniz.
Lityum CR2032 pil yalnızca saat ve alarm ayarlarını
yedekleyebilir.
• Güç kesintisi olduğu zaman ekran fon ışığı söner.

İlk kez kullanım için:
Pili aktif etmek için koruyucu şeridi çıkartın.
Pili yerleştirmek için:

1

Klipsi sola itin ve pil yatağını dışarı çekin.

TR
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Saati ayarlama

3 saniye

1
2
3
4
5
6
7

Saat ayarını etkinleştirmek için saat yüzeyine
3 saniye boyunca basılı tutun.
	[12H] yanıp sönmeye başlar.
12/24 saat formatını ayarlamak için
basın.
Onaylamak için

basın.

Saati ayarlamak için arka arkasına
Onaylamak için

basın.

basın.

Dakikayı ayarlamak için arka arkasına
basın.
Onaylamak için basın.
Ayarlanan zaman gösterilir.

Açma
Radyoyu açmak için

basın.

Ürün FM kanal seçici moduna geçer.
6
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4	FM radyo
dinleme
FM anteni hazırlama
Daha iyi çekim için, kuyruk şekilli antenin
konumunu tamamen uzatın ve ayarlayın.

4
5

Üç saniye boyunca / basılı tutun.
	Saatli radyo otomatik olarak güçlü alımı
olan bir istasyonu ayarlayacaktır.
Daha fazla istasyon aramak için adım
4 tekrar edin.

El ile bir istasyon seçme
Arama modunda, bir frekans seçmek için arka
arkasına / basın.

Otomatik olarak FM radyo
istasyonlarını hafızaya alma
Not
• En fazla 20 adet FM radyo istasyonunu

hafızaya alabilirsiniz.

Not
• P
 arazitleri önlemek için anteni diğer elektronik
cihazlardan olabildiğince uzağa yerleştirin.

FM radyo istasyonlarını arama
(STANDBY)

1
2
3

FM arama modunda üç saniye boyunca
basılı
tutun.
	Saatli radyo otomatik olarak mevcut olan
tüm radyo istasyonlarını kaydedecektir.
İlk mevcut olan radyo istasyonu otomatik
olarak çalmaya başlar.

Dokunmatik tuşları aktif etmek için saat
yüzeyine dokunun.
FM radyoyu açmak için

basın.

TUNE üç saniye boyunca basılı tutun.
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Önceden ayarlanmış bir radyo
istasyonunu seçme

El ile FM radyo istasyonu
hafızaya alma

FM arama modunda,
basın.
Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu
seçmek için arka arkasına / basın.

Not
• En fazla 20 adet FM radyo istasyonunu

hafızaya alabilirsiniz.

Sesi ayarlama
FM radyoyu dinlerken, sesi arttırmak ya da
azaltmak için arka arkasına

1

FM arama modunda, üç saniye boyunca
TUNE basılı tutun.
	

2
3
4
5
6

Bir frekans seçmek için arka arkasına
basın.

Onaylama için
basın.
Mevcut numara yanıp sönmeye başlar.
Bir numara seçmek için
Onaylamak için

/

basın.

basın.

Diğer istasyonları hafızaya almak için 2’den
5’e kadar olan adımları tekrarlayın.
Not

• Ö
 nceden kaydedilmiş bir istasyonu silmek için
yerine başka bir istasyon kaydedin.

8

/
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basın.

5	Alarm
zamanlayıcısını
ayarlama

10 Onaylamak için

basın.

Alarm zamanlayıcısını
etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alarmı ayarlama
Değişik zamanlarda çalması için iki tane alarm
ayarlayabilirsiniz.
Not
• Saati doğru şekilde ayarladığınızdan emin olun.

1	Dokunmatik tuşları aktif etmek için saat
2
3
4
5

yüzeyine dokunun.
Alarm ayar modunu aktif etmek için üç
saniyeliğine
basılı tutun.
AL1 veya AL2’yi seçmek için / basın.
Alarm açmak veya kapatmak için saatin
üstüne basın.
Onaylamak için basın.

Alarmı Ertele / Durdur
1

 okunmatik tuşları aktif etmek için saat
D
yüzeyine dokunun.
2 Alarm ayar modunu aktif etmek için üç
saniyeliğine
basılı tutun.
3	AL1 veya AL2’yi seçmek için / basın.
4	Onaylamak için basın.
Saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
5 Saati ayarlamak için arka arkasına / basın.
6 Onaylamak için basın.
Dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
7 Dakikayı ayarlamak için arka arkasına /
basın.
8 Onaylamak için basın.

9

Alarm uyarı kaynağını seçmek için /
basın: zil ya da en son dinlenen FM istasyonu.

9 dakika

Alarm çaldığı zaman, ERTELEME ’yi tetiklemek
için saatin üstüne basın.
	Alarm ertelenir ve dokuz dakika sonra
yeniden çalmaya başlar.

24 Saat

Alarm çaldığı zaman, alarmı durdurmak için saat
ekranına basın.
	Alarm ertesi gün çalmaya devam
edecektir.
TR
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6 Diğer özellikler

Ekran parlaklığını ayarlayın

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

1
2

Dokunmatik tuşları aktif etmek için saat
yüzeyine dokunun.
Farklı parlaklık seviyesini seçmek için arka
arkasına basın:
•
•
•

Yüksek
Orta
Düşük

Gece ışığı
Uyku zamanlayıcısı periyodunu (dakika olarak)
seçmek için arka arkasına
basın.
	Saatli radyo önceden ayarlanmış süre
sonunda otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Uyku zamanlayıcısını devre dışı etmek için:
Uyku zamanlayıcısı ayarı modunda, [OFF]
gözükene kadar arka arkasına
basın.

Yüksek
Düşük
Kapalı
Bekleme modunda, gece ışığının farklı parlaklık
seviyesini seçmek için arka arkasına saatin üstüne
basın.
• Yüksek
• Düşük
• Kapalı

10
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USB girişi ile cihaz şarj etme

Ünitenin arkasındaki USB Girişine standart uçlu
bir USB kablosu (dahil değildir) takın ve diğer
ucunu cihazınızın şarj girişine takın.

TR
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7 Ürün bilgisi

Genel Bilgi
Güç kaynağı - AC Güç

Model:

Not

AS150-050-AE150

• Ürün bilgisi önceden bildirim yapılmaksızın
değiştirilebilir.

Güç kaynağı - Pil (saat
yedekleme)

Amplifikatör
1 W RMS

Arama Aralığı

87,5-108 MHz

Arama Şebekesi

50 KHz

Mevcut İstasyon

20

USB Şarj

DC 5 V, 1 A / Tip-A
soket

TR

CR2032

Bekleme Güç Tüketimi <1 W

Arama (FM)

12

Giriş: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;
Çıkış: 5 V 1,5 A

Özellikler

Toplam Çıkış Gücü

Marka adı: PHILIPS;

Boyutları - Ana Ünite
(G x Y x D)

110 x 110 x 55 mm

Ağırlık - Ana Ünite

0,27 kg

Ağırlık - Paket ile

0,47 kg

8	Sorun giderme
Uyarı
• Bu cihazın muhafazasını asla sökmeyin.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz
onarmaya çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol
ediniz. Eğer sorun çözülmezse, Philips Web
(www.philips.com/support) sayfasına gidin. Philips
ile irtibata geçtiğinizde, cihazın yakınınızda, model
ve seri numarasının bulunduğundan emin olun.
Güç yok
• Saatli radyonun AC güç fişinin uygun şekilde
takılı olduğundan emin olun.
• AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
Saatli radyodan yanıt yok
• AC güç prizini sökün ve yeniden takın, sonra
saatli radyoyu yeniden açın.
Zayıf radyo yayını alma
• Radyoya müdahaleyi önlemek için saatli
radyoyu diğer cihazlardan uzak tutun.
• Kuyruk şekilli anteni tamamen uzatın ve
konumunu ayarlayın.
Alarm çalışmıyor
• Saati/alarmı doğru olarak ayarlayın.

TR
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9 Dikkat

Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma
bölümüne bakın.

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi
tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan
herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının
ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Burada, MMD Hong Kong Holding Limited
Şirketi, bu ürünün 2014/53/EUsayılı Direktifin
esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı 'nı
www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevresel bilgi
Tüm gereksiz paketleme çıkarılmıştır. Ambalajı
üç malzemeye ayırmaya çalıştık: karton (kutu),
kağıt hamuru (tampon) ve polietilen (çantalar,
koruyucu köpük tabaka)
Sisteminiz uzman bir şirket tarafından
sökülüp geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen malzemelerden oluşur. Lütfen
ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski
ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere
uyun.

Çevre bakımı
Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilinir
yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile
tasarlanmış ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu
anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte
atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar
için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi
edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri
asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski
ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre
ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye
yardımcı olur.
14
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