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1 Önemli

Güvenlik

Bu mikro müzik sistemini kullanmadan önce 
tüm talimatları okuyup anlayın.
Talimatlara uyulmamasından ötürü meydana 
gelen hasarlar garanti kapsamına girmez.

Bu 'yıldırım', cihazın içindeki yalıtımsız 

malzemenin elektrik çarpmasına neden 

olabileceğini belirtir. Evinizdeki herkesin 

güvenliği için, lütfen kapağı çıkarmayın. 

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını 

önlemek için ekteki belgeyi dikkatle 

okumanızı gerektiren özelliklere dikkatinizi 

çeker. UYARI: Yangın veya elektrik çarpması 

riskini azaltmak için cihaz yağmura veya 

neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi 

sıvılarla dolu nesneler cihazın üzerine 

konulmamalıdır.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için £şi 

tamamen yerleştirin. (Polarize £şlere sahip 

bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek 

için geniş kanadı geniş yuvayla eşleştirin.)

Uyarı

• Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.
• Bu cihazın hiçbir parçasını asla 

yağlamayın.
• Bu cihazın içindeki lazer ışının içine asla 

bakmayın.
• Bu cihazı asla başka elektrikli 

ekipmanların üzerine koymayın.
• Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, açık 

alevden veya sıcaktan uzak tutun.
• Cihazı güç kaynağından çıkarmak için güç 

kablosuna, £şe veya adaptöre her zaman 
kolayca erişebildiğinizden emin olun.

• Havalandırma için ürünün çevresinde 

yeterli boş alan olduğundan emin olun.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen 

ekleri/aksesuarları kullanın.

• Pil kullanım UYARISI: Fiziksel 

yaralanmaya, eşyaların veya ürünün 

hasar görmesine neden olabilecek pil 

sızıntısını önlemek için:

• Pili, + ve - kutupları üründe gösterilen 

yere gelecek şekilde doğru biçimde 

takın.

• Pil (paket halinde veya takılı) güneş 

ışığı, ateş vb. şekilde aşırı ısıya maruz 

bırakılmamalıdır.

• Ürün uzun süre kullanılmayacaksa 

pilleri çıkarın.

• Ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına 

maruz bırakılmamalıdır.

• Ürünün üzerine herhangi bir tehlike 

kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan 

mumlar) koymayın.

• Şebeke £şi veya cihaz £şi ve prizinin 

bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 

durumlarda, bağlantı kesme cihazı 

kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
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Bildirim

Bu cihazda MMD Hong kong Holding 
Limited tarafından açıkça onaylanmayan 
değişiklik ya da düzenleme yapılması, 
kullanıcının ekipmanı kullanma iznini 
geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

İşbu belge ile, TPVision Europe B.V., bu 
ürünün 2014/53/EC sayılı Direkti£n temel 
gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk 
Beyanını www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.

Çevre duyarlılığı
Eski ürününüzün ve pilinizin imhası

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve 
tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli 
malzemeler ve bileşenler kullanılarak 
tasarlanmış ve üretilmiştir.

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

Bu sembol, üründe normal ev 
atıklarıyla birlikte atılamayacak, 
2013/56/EU sayılı Avrupa Direkti£ 
kapsamında olan piller bulunduğu 
anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller 
için bulunduğunuz yerdeki 
sınıªandırmalı toplama sistemleri 
hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara 
uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev 
atıklarıyla birlikte atmayın. Eski 
ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha 
edilmesi, çevre ve insan sağlığı 
üzerinde oluşabilecek olumsuz 
sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için bkz. 
pil takma bölümü.

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. 
Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca 
ayrılabilecek şekilde üretmeye çalıştık: 
karton (kutu), polistiren köpük 
(tampon) ve polietilen (torbalar, 
koruyucu köpük levha). Sisteminiz, 
uzman bir şirket tarafından 
ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir 
ve yeniden kullanılabilir olan 
malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen 
ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin 
ve eski ekipmanların imhasına ilişkin 
yerel düzenlemelere uyun.

Bluetooth® marka ismi ve logoları, 
Bluetooth SIG Inc’e ait tescilli ticari 
markalardır ve bu markaların MMD 
Hong kong Holding Limited tarafından 
herhangi bir kullanımı lisanslıdır.

Bilgisayar programları, dosyalar, 
yayınlar ve ses kayıtları gibi kopya 
korumalı materyallerin yetkisiz 
kopyalarının yapılması telif hakkı ihlali 
oluşturabilir ve ceza gerektiren bir suç 
olarak değerlendirilebilir. Bu ekipman, 
bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
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Ürünü koruma

• Disk bölmesine diskten başka bir 
nesne yerleştirmeyin.

• Disk bölmesine bükülmüş veya 
çatlamış diskler yerleştirmeyin.

• Ürünü uzun bir süre 
kullanmayacaksanız, disk 
bölmesindeki diskleri çıkarın.

• Ürünü temizlemek için yalnızca 
mikro£ber bez kullanın.

Bu cihaz, şu etiketi içerir:

• Tip plakası, cihazın arkasında yer alır.

Not

Satın alımınız için tebrikler ve Philips’e 
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu 
destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/support 
adresinde ürününüzü kaydedin.

Giriş

Bu üniteyle:

• diskleri, USB cihazları, Bluetooth cihazları 
ve diğer harici cihazları kullanarak müziğin 
key£ni çıkarabilirsiniz;

• ağ bağlantısı üzerinden İnternet radyosu 
dinleyebilirsiniz;

• FM radyo ve Dijital Ses Yayını (DAB+) 
radyosu dinleyebilirsiniz;

• Mobil cihazınızı USB yuvasıyla şarj 
edebilirsiniz;

Bu ünite, şu ortam biçimlerini destekler:

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve 
tanımlayın:
· Ana ünite
· 2xAC güç kablosu
· 1 x radyo anteni
· Uzaktan kumanda (iki AAA pil ile birlikte)
·  Basılı materyaller
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Ana üniteye genel bakış

SELECT düğmesi

• Radyo istasyonlarını ayarlamak için 
saat yönünde veya saatin tersi 
yönünde döndürün.

• Menü listesinde gezinmek için saat 
yönünde veya saatin tersi yönünde 
döndürün.

• Bir seçimi onaylamak için basın.
• FM ayarlayıcı modunda tüm 

istasyonları otomatik olarak taramak 
için basılı tutun.

• Bu ürünü açar veya beklemeye alır.

• USB depolama cihazlarını bağlar.

SOURCE
• Kaynak menüsüne gitmek için basın.

AUDIO IN
• Harici ses cihazlarını bağlar.

MENU
• Çalışma modunda, üst menüye erişir.
• FM/DAB+ modunda bilgi görüntülemek 

için basılı tutun.

EARPHONE

• Harici kulaklık cihazına bağlanır.

• Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

• Oynatmayı durdurur.
• Bir programı siler.

• Önceki/sonraki parçaya atlar.
• Bir parça/disk içinde arama yapar.
• Bir radyo istasyonunu ayarlar.
• Zamanı ayarlar.

PRESET
• Radyo istasyonlarını kaydeder.
• Ön ayarlı istasyonu görüntüler

• Disk bölmesini açar veya 
kapatır.

Disk bölmesi

VOL düğmesi/MUTE
• Ses düzeyini ayarlamak için 

döndürün.
• Sessize almak veya sesi sürdürmek 

için basın.

Ekran
• Mevcut durumu görüntüler.

FM/DAB+ anteni
• FM/DAB+ alımını iyileştirir.

AC IN soketi
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Uzaktan kumandaya genel bakış

• Bu ürünü açar veya beklemeye alır.

REPEAT
• Tekrarlı oynatma moduna geçer. 

PROG
• Parçaları programlar.

• Kaynak menüsüne gitmek için basın.

SOURCE

MENU
• Çalışma modunda, üst menüye erişir
• FM/DAB+ modunda bilgi görüntülemek 

için basılı tutun.

• Sonraki albüme atlar.
• Zamanı ayarlar

• Önceki parçaya atlar.
• Bir parça/disk/USB içinde arama yapar.
• Bir FM istasyonunu ayarlar.

• Oynatmayı başlatmak, durdurmak, 
sürdürmek veya seçimi onaylamak için 
basın.

• Önceki albüme atlar.
• Zamanı ayarlar.

SCAN

OK

• Radyo istasyonlarını otomatik olarak 
hafızaya alır. 

VOL-
• Ses düzeyini azaltır.

EQ
• Ön ayarlı bir ses efekti seçer.

INFO
• Oynatma bilgilerini görüntüler.

PRESET
• İstasyon listesini görüntülemek için basın.
• İstasyonu kaydetmek için basılı tutun. 

Sayısal tuş takımı (0-9)
• Dijital bir parça veya ön 

ayarlı bir radyo seçer

CLOCK
• Saati ayarlar.
• Saat bilgisini görüntüler.

RANDOM
• Rastgele oynatma moduna geçer.

OPEN/CLOSE
• Disk bölmesini açar veya kapatır.

BACK
• Menü ayarları altında önceki menüye 

dönmeyi sağlar.

• Sonraki parçaya atlar.
• Bir parça/disk/USB içinde arama yapar.
• Bir FM istasyonunu ayarlar. 

• Oynatmayı durdurur veya bir programı 
siler. 

VOL+
• Ses düzeyini artırır.

MUTE
• Sessize alır veya ses düzeyini eski haline 

getirir. 

DIM
• Ekran parlaklığını ayarlar. 

TIMER/SLEEP
• Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
• Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
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Dikkat
• İşbu belgede yer alanların dışındaki 

kumandaların veya ayarların kullanımı ya da 
prosedürlerin gerçekleştirilmesi, tehlikeli 
radyasyon maruziyetine veya güvenli olmayan 
çalışmaya yol açabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman 
sırasıyla izleyin.

Güce bağlama 

Dikkat

• Ürüne hasar verme riski! Güç beslemesi 
geriliminin ünitenin arkasında veya altında 
yazan gerilime karşılık geldiğinden emin olun.

• Elektrik çarpması riski! AC güç kablosunu £şe 
takmadan önce, £şin güvenli bir şekilde 
sabitlendiğinden emin olun. AC güç 
kablosunu £şten çıkarırken mutlaka £şten 
çekin, asla kablodan çekmeyin.

• AC güç kablosunu bağlamadan önce, tüm 
diğer bağlantıları tamamladığınızdan emin 
olun.

Güç kablosunu duvar prizine bağlayın.

Radyo antenini bağlama

Radyoyu dinlemeden önce, ürünün yanında 
verilen radyo antenini bu ürüne bağlayın.

Uzaktan kumandayı hazırlama

Dikkat

• Ürüne hasar verme riski! Uzaktan kumanda 
uzun süre boyunca kullanılmadığında pilleri 
çıkarın.

• Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün 
şekilde atılmalıdır.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

Pil bölmesini açın.
Ürünle birlikte verilen AAA pilleri, 
kutupları (+/-) gösterildiği gibi 
olacak şekilde takın.
Pil bölmesini kapatın.



• [Update from DAB+]: DAB+ istasyonları 
ile zaman senkronizasyonu yapar.

• [Update from FM]: FM istasyonları ile 
zaman senkronizasyonu yapar.

• [Update from Network]: İnternet 
radyosu istasyonları ile zaman 
senkronizasyonu yapar.

Eğer [Update from Network] 
seçilirse, zaman dilimini ayarlamak 
için 3-4 arası adımları tekrarlayın ve 
ardından yaz saati uygulamasını 
ayarlamak için 3-4 arası adımları 
tekrarlayın.

• [No update]: Zaman senkronizasyonunu 
devre dışı bırakır.

Eğer [No update] seçilirse, tarihi ve 
saati ayarlamak için 3-4 arası 
adımları tekrarlayın.

3-4 arası adımları tekrarlayın ve [YES] 
öğesini seçerek ağ bağlantısını sürdürün.

3-4 arası adımları tekrarlayarak Wlan 
bölgesini seçin.

Radyo, otomatik olarak kablosuz ağları 
aramaya başlar.

Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi 
görüntülenir.

3-4 arası adımları tekrarlayarak Wi-Fi ağınızı 
seçin

Kablosuz yönlendiricinizi bağlamak için bir 
seçenek belirlemek üzere SELECT 
düğmesine basın:

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

[12/24 hour format] görüntülenir.

12 veya 24 saat formatını seçmek için 
SELECT düğmesini döndürün.

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

Otomatik güncelleme listesi 
görüntülenir
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İlk kurulumu gerçekleştirme

• Üniteye ilk kez güç verildiğinde, gösterge 
panelinde [Setup wizard] görüntülenir. 
Bazı temel ayarları yapılandırmak için 
aşağıdaki talimatları izleyin. İnternet 
radyosunu dinlemek için öncelikle Wi-Fi 
bağlantısını kurmanız gerekir. Wi-Fi 
Korumalı Kurulum (WPS), Wi-Fi Alliance 
tarafından kolaylıkla güvenli bir kablosuz 
ev ağı oluşturmak için geliştirilen bir 
standarttır. Kablosuz yönlendiriciniz 
WPS'yi destekliyorsa, radyoyu aşağıdaki 
iki kurulum yönteminden biri ile hızlı ve 
güvenli bir şekilde yönlendiriciye 
bağlayabilirsiniz: Basmalı Düğme 
Yapılandırması (PBC) veya Kişisel Kimlik 
Numarası (PIN). WPS'yi desteklemeyen 
yönlendiriciler için, radyoyu kablosuz 
yönlendiriciye bağlayabileceğiniz bir 
seçenek daha mevcuttur.

Not

• Bir ağa bağlanmadan önce, ağ yönlendiricisi 
hakkında bilgi edinin.

• Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin 
olun.

• Daha iyi Wi-Fi alımı için, Wi-Fi antenini döndürün 
ve antenin konumunu ayarlayın.

[Setup wizard] görüntülendiğinde, 
kurulumu başlatmak için SELECT 
düğmesini döndürerek [YES] öğesini 
seçin. Eğer [NO] öğesini seçerseniz, 
sihirbazı bir sonraki işleminizde 
çalıştırmanız istenir.

Radyo istasyonlarıyla zaman 
senkronizasyonu yapmak için 3-4 arası 
adımları tekrarlayın.

• [Push Button]: Kablosuz 
yönlendiriciniz WPS ve PBC kurulum 
yöntemini destekliyorsa bu öğeyi 
seçin. Yönlendiricinizdeki bağlantı 
düğmesine basmanız ve ardından 
devam etmek için OK düğmesine 
basmanız istenir.
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• [Pin]: Kablosuz yönlendiriciniz WPS veya 
PIN kurulum yöntemini destekliyorsa bu 
öğeyi seçin. Radyo, yönlendiriciye 
girebileceğiniz 8 haneli bir kod oluşturur

• [Skip WPS]: Kablosuz yönlendiriciniz 
WPS'yi desteklemiyorsa bu öğeyi seçin. 
Wi-Fi ağınızın anahtarını girmeniz istenir.

Gösterge panelinde de talimat verildiği 
üzere, kablosuz yönlendiricinizde WPS 
düğmesine basın veya pini girin veya 
ağınıza bağlanmak için anahtarı girin 
(Gösterilen seçenekler, ağınızın türüne ve 
kullanılan ağ korumasına bağlıdır).

• Ağ anahtarını girdiniz sırada bir 
karakter seçmek için SELECT 
düğmesini döndürün ve ardından 
SELECT düğmesine basarak 
onaylayın.

• İptal etmek için SELECT düğmesini 
döndürerek [CANCEL] öğesini seçin.

• Girişinizi onaylamak için, SELECT 
düğmesini döndürerek [OK] öğesini seçin.

• Girişinizi silmek için, SELECT düğmesini 
döndürerek [BKSP] öğesini seçin.

• İşlemden çıkmak için      düğmesine basın.

Ağ bağlantısı kurulmuşsa, [Connected] 
görüntülenir.

[Setup wizard completed] öğesi 
görüntülendiğinde, ayarlardan çıkmak için OK 
düğmesine basın.

İpucu

• Bazı Wi-Fi yönlendiricilerinde, Wi-Fi bağlantısı 
için WPS düğmesini basılı tutmanız gerekir. 
Ayrıntılar için ilgili yönlendiricilerin kullanım 
kılavuzlarına bakın.

• Kurulum sihirbazını tekrar çalıştırmak için 
[System settings] > [Setup wizard] menüsünü 
seçin ("Sistem ayarları menüsünü kullanma" 
başlıklı Bölüme bakın).

Not

Açma

Bekleme moduna geçme

•     düğmesine basın.

Radyo en son seçilen kaynağa 
geçiş yapar.

•     düğmesine tekrar basın.

Gösterge paneli parlaklığı kısılır.

Tarih ve saat (ayarlanmışsa) 
görüntülenir.

• Sistem 15 dakika boyunca kullanılmazsa ünite 
otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Kaynak menüsü

Kaynak menüsüne gitmek için       
düğmesine basın.

Kaynağı seçmek için SELECT düğmesini 
döndürün

Seçimi onaylamak için SELECT düğmesine 
basın

İnternet 
radyosu
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Not

• 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa 
menüden çıkılır.
İstasyon listeleri ve alt menüler, zaman zaman 
ve konumlara göre değişiklik gösterebilir.

5 Podcast dinleme

Source         düğmesine basın ve SELECT 

düğmesini döndürerek [Podcasts] modunu 

seçin.

Menüye erişmek için       MENU düğmesine 

basın.

Menü seçenekleri arasında gezinmek için 

SELECT düğmesini döndürün:

Bir seçenek belirlemek için SELECT 

düğmesine basın.

Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek 

varsa, 3-4 arası adımları tekrarlayın.

Önceki menüye dönmek için      

düğmesine basın.

6 Spotify dinleme

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi 
veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda 
olarak kullanın.
Nasıl yapacağınızı öğrenmek için 
spotify.com/connect adresine gidin

Spotify Yazılımı, şu adreste yer alan üçüncü 
taraf lisanslarına tabidir:
https://www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.



DAB+ modunda, bir DAB+ istasyonunu 

ayarlayın.

İki saniye boyunca        PRESET düğmesini 

basılı tutun.

Ön ayarlı istasyonlar listesi görüntülenir.

Ön ayarlı bir sayı seçmek için SELECT 

düğmesini döndürün

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

[Preset stored] görüntülenir.

İstasyon seçilen konuma kaydedilir.
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7 DAB+ radyo dinleme

DAB+ radyo istasyonlarını ayarlama

DAB+ radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya 
istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak 
tam bir tarama gerçekleştirir.

• Source         düğmesine basın ve SELECT 
düğmesini döndürerek [DAB radio] 
modunu seçin.

[Scanning] görüntülenir.

Radyo tüm DAB+ radyo istasyonlarını 
otomatik olarak tarar ve kaydeder, 
ardından ilk kullanılabilir istasyonu 
yayınlar.

İstasyon listesi radyoya kaydedilir. 
Radyoyu bir sonraki açışınızda, 
istasyon taraması gerçekleşmez.

Kullanılabilir istasyon listesinden bir istasyonu 
ayarlamak için:

• DAB+ modunda, SELECT düğmesini 
Düğmesini döndürerek kullanılabilir 
DAB+ istasyonları arasında gezinin.

 

İpucu

• İstasyonlar zaman zaman değişebilir. İstasyon 
listesini güncellemek üzere [Scan] menüsünü 
seçerek tam tarama gerçekleştirin.

DAB+ radyo istasyonlarını kaydetme

• En fazla 20 ön ayarlı radyo istasyonu 
kaydedebilirsiniz.

Not



DAB+ modunda,       MENU düğmesine 

basarak DAB+ menüsüne erişin.

Menü seçenekleri arasında gezinmek için 

SELECT düğmesini döndürün:
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Ön ayarlı bir DAB+ radyo istasyonu seçme

DAB+ modunda, önceden ayarlanmış bir radyo 

istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.

Seçenek A:

PRESET       düğmesine basın.

Bir sayı seçmek için SELECT düğmesini 

döndürün

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

Seçenek B:

• Önceki/sonraki ön ayarlı istasyona 

atlamak için                    düğmesine basın.

DAB+ modunda menüyü kullanma

• [Station list]: Tüm DAB+ radyo 
istasyonlarını görüntüler. Hiçbir 
istasyon bulunamazsa, radyo DAB+ 
istasyonlarını taramaya başlar ve 
bunları istasyon listesine ekler

• [Scan]: Mevcut tüm DAB+ radyo 
istasyonlarını tarar ve kaydeder.

• [Manual tune]: Manuel olarak belirli 
bir kanalı/frekansı ayarlar ve istasyon 
listesine ekler

• [Prune invalid]: Istasyon listesindeki 
geçersiz istasyonları kaldırır.

• [DRC]: Bir radyo sinyalinin dinamik 
aralığını sıkıştırır, böylece alçak 
seslerin seviyesi artar ve yüksek 
seslerin seviyesi azalır.

• [Station order]: Istasyon listesinde 
gezinirken istasyonların nasıl 
sıralanacağını tanımlamanızı sağlar.

• [System settings]: Sistem ayarlarını 
değiştirir ("Sistem ayarları menüsünü 
kullanma" başlıklı Bölüme bakın).

• [Main menu]: Ana menüye erişim 
sağlar ("Ana menüyü kullanma" 
başlıklı Bölüme bakın).

Bir seçenek belirlemek için SELECT 
düğmesine basın.

Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek 
varsa, 2-3 arası adımları tekrarlayın.

• Önceki menüye dönmek için        
düğmesine basın.

[Prune invalid]
• [YES]: Istasyon listesindeki geçersiz 

istasyonları kaldırır.
• [No]: Önceki menüye geri döner.
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[DRC]
• [DRC high]: DRC'yi yüksek bir seviyeye 

etkinleştirir (gürültülü bir ortam için 
önerilen varsayılan seçenektir).

• [DRC low]: DRC'yi düşük bir seviyeye 
etkinleştirir.

• [DRC o¯]: DRC'yi kapatır.
[Station order]

• [Alphanumeric]: Istasyonları alfabetik 
sırada düzenler (varsayılan ayar).

• [Ensemble]: Aynı toplulukta birlikte yayın 
yapan grupları veya istasyonları listeler 
(ör. BBC veya South Wales yerel).

• [Valid]: Ilk olarak geçerli istasyonları, 
ardından yayında olmayan istasyonları 
listeler.

Not

• 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa 
menüden çıkılır.

DAB+ bilgilerini görüntüleme

DAB+ radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler 

(varsa) arasında gezinmek için       

düğmesini art arda basılı tutun:

İstasyon adı

Dinamik Etiket Segmenti (DLS)

Sinyal gücü

Program türü (PTY)

Topluluk Adı

Frekans

Sinyal hata oranı

Bit hızı ve ses durumu

Codec

Saat ve tarih



FM modunda, bir FM istasyonunu ayarlayın.

İki saniye boyunca        PRESET düğmesini 

basılı tutun.

Ön ayarlı istasyonlar listesi görüntülenir.

Ön ayarlı bir sayı seçmek için SELECT 

düğmesini döndürün

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

[Preset stored] görüntülenir.

İstasyon seçilen konuma kaydedilir.
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8 FM radyo dinleme

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Source         düğmesine basın ve SELECT 

düğmesini döndürerek [FM radio] modunu 
seçin.

                  Düğmesini iki saniye boyunca 
basılı tutun.

Radyo, otomatik olarak güçlü sinyal alımı 
olan bir FM radyo istasyonuna geçer.

Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. 
adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

• FM ayarlayıcı modunda, bir frekans seçmek 

için SELECT düğmesini döndürün.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak 
kaydetme

FM modunda, SELECT düğmesini basılı tutun

Ünite, mevcut tüm FM radyo istasyonlarını 

kaydeder ve ilk istasyonu yayınlar.

• En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

• Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için 
yerine başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme

FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo 

istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.

Seçenek A:

PRESET      düğmesine basın.

Bir sayı seçmek için SELECT düğmesini 

döndürün

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

FM radyo istasyonlarını kaydetme

Not

İpucu

Seçenek B:

Önceki/sonraki ön ayarlı istasyona atlamak 
için                   düğmesine basın.
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FM modunda menüyü kullanma

FM modunda,     MENU düğmesine 
basarak FM menüsüne erişin.

Menü seçenekleri arasında gezinmek için 
SELECT düğmesini döndürün:

• [Scan setting]

• [Audio setting]

• [System settings]: Sistem ayarlarını 
değiştirir ("Sistem ayarları menüsünü 
kullanma" başlıklı Bölüme bakın).

• [Main menu]: ana menüye erişim sağlar 
("Ana menüyü kullanma" başlıklı 
Bölüme bakın).

Bir seçenek belirlemek için SELECT düğmesine 
basın.

Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 
2-3 arası adımları tekrarlayın.

• Önceki menüye dönmek için      düğmesine 

basın.

[Scan setting]

. [Strong stations only?]-[YES]: Yalnızca güçlü 
sinyallere sahip FM radyo 
istasyonlarınıtarar.

• [Strong stations only?]-[NO]: Mevcut tüm FM 
radyo istasyonlarını tarar.

[Audio setting]

• [Listen in Mono only?]-[YES]: Mono yayın 
seçer.

• [Listen in Mono only?]-[NO]: Stereo yayın 
seçer.

• 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa 
menüden çıkılır.

RDS bilgilerini görüntüleme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının 
ek bilgiler göstermesini sağlayan bir hizmettir.
RDS sinyaline sahip bir FM istasyonu 
dinlediğinizde, RDS simgesi ve istasyon adı 
görüntülenir.

Bir RDS istasyonu ayarlayın.

     düğmesini art arda basılı tutarak 
aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında gezinin:

İstasyon adı

Radyo metin mesajları

Program türü

Frekans

Tarih

Not
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9 Sistem ayarları menüsünü 
kullanma

Çalışma modunda, menüye erişmek için        
düğmesine basın.

Art arda SELECT düğmesini döndürerek 
[System settings]öğesini seçin.

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

Bir seçenek belirlemek için 2-3 arası adımları 
tekrarlayın.

 

• [Equaliser]: Dengeleyici modunu seçer.

• [Network]: Ağ bağlantısı kurmanızı sağlar.

• [Time/Date]: Tarihi ve saati ayarlar.

• [Language]: Sistem dilini seçer.

• [Factory Reset]: Radyoyu fabrika 
varsayılan ayarlarına sıfırlar.

• [Software update]: Yazılım güncelleme 
bilgilerini kontrol eder.

• [Setup wizard]: Ilk kurulumu 
gerçekleştirmenize yönelik talimatlar verir.

• [Info]: Yazılım sürümü bilgisini gösterir.

• [Privacy policy]: Gizlilik bildirimini 
görüntüler.

• [Backlight]: Arka aydınlatma ayarlarını 
değiştirir.

• 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa 
menüden çıkılır.

Ağ ayarlarını değiştirme

[System settings] >[Network] öğesini seçin.

Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için 
SELECT düğmesini döndürün ve ardından 
onaylamak için SELECT düğmesine basın.
[Network wizard]: ağ bağlantısı kurmanıza 
yönelik talimatlar verir.

• [PBC Wlan setup]: Kablosuz yönlendiriciniz 
WPS veya PBC kurulum yöntemini 
destekliyorsa bu öğeyi seçin.

• [View settings]: Geçerli ağ bilgilerini 
görüntüler.

• [Manual settings]:

• [DHCP enable]: Otomatik olarak IP 
adresi tahsis eder.

• [DHCP disable]: Manuel olarak IP adresi 
tahsis eder.

• [Network pro²le]: Radyonun hatırladığı 
ağların bir listesini görüntüler.

• [Clear network settings]: Ağ ayarları seçimini 
siler.

• [Keep network connected?]: Ağın bağlı kalıp 
kalmayacağını seçin.

Tarih/saat ayarlama
[System settings] > [Time/Date] öğesini seçin.

Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için 
SELECT düğmesini döndürün ve ardından 
onaylamak için SELECT düğmesine basın.

• [Set Time/Date]: Tarihi ve saati ayarlar.

• [Auto update]:

• [Update from DAB+]: DAB+ istasyonları 
ile zaman senkronizasyonu yapar.

• [Update from FM]: FM istasyonları ile 
zaman senkronizasyonu yapar.

• [Update from Network]: İnternet 
radyosu istasyonları ile zaman 
senkronizasyonu yapar.

• [No update]: Zaman 
senkronizasyonunu devre dışı bırakır.

• [Set format]: 12/24 saat formatını ayarlar.

• [Set timezone]: Zaman dilimini ayarlar.

• [Daylight savings]: Yaz saati uygulamasını 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Not



[System settings] > [Language] öğesini seçin.

Dil listesi görüntülenir.

Bir sistem dili seçmek için SELECT düğmesini 
döndürün ve ardından onaylamak için 
SELECT düğmesine basın.
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Not Not

• DAB+ veya FM'den zaman güncellemesi 
yapıyorsanız, yaz saati seçeneği geçerli olmaz.

• Ağdan güncelleme yapıyorsanız, zaman diliminizi 
ayarlayın.

• Radyo, kullanılabilir yeni bir yazılım algılarsa bir 
güncelleme yapmak isteyip istemediğinizi sorar. 
İstemeniz durumunda, yeni yazılım indirilir ve 
yüklenir.

• Yazılımı yükseltmeden önce, radyonun sabit bir 
şebeke gücüne bağlı olduğundan emin olun. Bir 
yazılım güncellemesi sırasında güç bağlantısının 
kesilmesi ürüne hasar verebilir.

Sistem dilini ayarlama

Tüm ayarları sıfırlama

Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol 
etme

Yazılım sürümünü öğrenme

Arka aydınlatma ayarlarını değiştirme

[System settings] > [Factory Reset] öğesini 
seçin.

Bir seçenek belirlemek için SELECT 
düğmesini döndürün ve ardından 
onaylamak için SELECT düğmesine basın.

• [Yes]: Radyoyu fabrika varsayılan 
ayarlarına sıfırlar.

• [No]: Önceki menüye geri döner.

[System settings] >[Software update] 
öğesini seçin.

Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için 
SELECT düğmesini döndürün ve ardından 
onaylamak için SELECT düğmesine basın.

• [Auto-check setting]: Yeni yazılım 
sürümlerinin düzenli olarak kontrol 
edilip edilmeyeceğini seçer.

• [Check now]: Yeni yazılım 
sürümlerini anında kontrol eder

• [System settings] > [lnfo] öğesini seçin.

Geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

[System settings] > [Backlight] öğesini 
seçin.

Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek 
için SELECT düğmesini döndürün ve 
ardından onaylamak için SELECT 
düğmesine basın.

• [Timeout]: Ekran arka aydınlatması 
için bir zaman aşımı süresi seçer.

• [On level]: Arka aydınlatma için bir 
parlaklık seviyesi seçer.

• [Dim level]: Ekran parlaklığı 
seviyesi için Orta, Düşük ve Kapalı 
seçeneklerinden birini belirler.
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10 Ana menüyü kullanma

Çalışma modunda, üst menüye erişmek 
için      düğmesine basın.

Art arda SELECT düğmesini döndürerek 
[Main menu]öğesini seçin.

Onaylamak için SELECT düğmesine basın.

Bir seçenek belirlemek için 2-3 arası adımları 
tekrarlayın.

• [Internet radio]: İnternet radyosu 
modunu seçer.

• [Podcasts]: Podcast modunu seçer.
• [Spotify]: Spotify modunu seçer.
• [DAB+]: DAB+ modunu seçer.
• [FM]: FM modunu seçer.
• [CD]: : CD modunu seçer.
• [USB]: USB modunu seçer.
• [Bluetooth]: Bluetooth modunu seçer.
• [AUDIO IN]: AUDIO IN modunu seçer.
• [Sleep]: Uyku zamanlayıcısını ayarlar
• [Alarms]: Alarm zamanlayıcısını ayarlar
• [System settings]: Sistem ayarlarını 

değiştirir ("Sistem ayarları menüsünü 
kullanma" başlıklı bölüme bakın).

Not

• 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa 
menüden çıkılır.

• Ayrıca SOURCE düğmesine basarak da şu 
modlardan birini seçebilirsiniz: İnternet radyosu, 
Podcast, Spotify, DAB+ radyo, FM radyo, CD, USB, 
Bluetooth veya AUDIO IN.

Alarmı ayarlama

• Farklı zamanlarda çalmak üzere iki alarm 
ayarlayabilirsiniz. Alarmın normal çalışmasını 
sağlamak üzere, saatin doğru ayarlandığından 
emin olun.

[Main menu] >[Alarms] öğesini seçin.

Saat ayarlanmazsa, bir mesaj 
görüntülenir ve saati ayarlamanızı ister.

Devam etmek için OK düğmesine basın.

Gün hanesi yanıp söner.

Günü ayarlamak için SELECT düğmesini 
döndürün ve ardından onaylamak için 
SELECT düğmesine basın.

Ay hanesi yanıp söner.

3. adımı tekrarlayarak sırasıyla ayı, yılı ve saati 
ayarlayın.

[Alarm 1:o¯ [00:00]] ve [Alarm 2:o¯ 
[00:00]] seçenekleri görüntülenir.

3. adımı tekrarlayarak [Alarm 1: o¯ [00:00]] > 
[Enable:] [O¯] öğesini seçin.

3. adımı tekrarlayarak alarm zamanlayıcısını 
etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

• [O¯]: Alarm zamanlayıcısını devre dışı 
bırakır

• [Daily]: Alarm her gün çalar.
• [Once]: Alarm yalnızca bir defa çalar.
• [Weekends]: Alarm Cumartesi ve Pazar 

günleri çalar.
• [Weekdays]: Alarm Pazartesiden 

Cumaya her gün çalar.

3. adımı tekrarlayarak [time] öğesini seçin ve 
ardından alarm saatini ayarlayın.

3. adımı tekrarlayarak [mode] öğesini seçin 
ve ardından alarm kaynağını ayarlayın.

• [Buzzer]: Alarm kaynağı olarak zil seçer.
• [Internet radio]: Alarm kaynağı olarak 

en son dinlediğiniz İnternet radyosu 
istasyonunu seçer.

• [DAB+]: Alarm kaynağı olarak en son 
dinlediğiniz DAB+ radyo istasyonunu 
seçer.

• [FM]: Alarm kaynağı olarak en son 
dinlediğiniz FM radyo istasyonunu 
seçer.

3. adımı tekrarlayarak [preset] öğesini seçin 
ve ardından alarm kaynağınız olarak en son 
dinlediğiniz istasyonu veya ön ayarlı bir 
radyo istasyonunu seçin.

3. adımı tekrarlayarak [Volume:] öğesini seçin 
ve ardından alarm ses düzeyini ayarlayın.

3. adımı tekrarlayarak [Save] öğesini seçin.
Alarm 1 ayarlanır.

Alarm 2'yi ayarlamak için 5-11 arası adımları 
tekrarlayın.

Not
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Not
• Alarm etkinleştirildiğinde, Alarm 1 veya Alarm 2 için 

bir alarm simgesi görüntülenir.
• Alarmı durdurmak için, ünite üzerindeki      

düğmesine basın.
• Ayrıca, tarihi ve saati ayarlamak için [System 

settings] > [Time/ Date] öğesine de gidebilirsiniz 
(bkz. "Sistem ayarları menüsünü kullanma" > 
"Tarih/saat ayarlama").

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

[Main menu] > [Sleep] öğesini seçin.

Art arda SELECT düğmesini basılı olarak 
döndürerek uyku zamanlayıcısı süresini 
seçin (dakika cinsinden).

[Sleep OFF] görüntülendiğinde, uyku 
zamanlayıcısı devre dışıdır.

Sleep OFF 15 MINS 30 MINS

60 MINS 45 MINS
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Bluetooth üzerinden ses oynatma

Source          düğmesine basın ve SELECT 
düğmesini döndürerek [BIUetooth] modunu 
seçin.

Menüye erişmek için      MENU düğmesine basın.

Menü seçenekleri arasında gezinmek için SELECT 
düğmesini döndürün:

• "Eşleştir" menü seçeneğini belirleyin ve 
SELECT düğmesine basın.

• Bluetooth simgesi yanıp sönerken "Lütfen 
Philips TAM6805 ile bir cihaz bağlayın" 
mesajı görüntülenir.

• Bluetooth cihazınızda Bluetooth’u 
etkinleştirin ve eşleştirme yapılabilecek 
Bluetooth cihazlarını arayın.

• Eşleştirme için cihazınızda görüntülenen 
[Philips TAM6805] öğesini seçin.

• Bağlantı başarılı olduğunda, ekrandaki mesaj 
[Connected] olarak değişir ve Bluetooth 
simgesi yanıp sönmeyi durdurur.

Bir seçenek belirlemek için SELECT düğmesine 
basın.

Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek varsa, 
3-4 arası adımları tekrarlayın.

Önceki menüye dönmek için      düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama
• Müzik oynatma sırasında - VOL+ düğmesini 

döndürerek ses düzeyini ayarlayın.
 

Sessize alma
• Müzik oynatma sırasında MUTE düğmesine 

basarak sessize alın veya sesi sürdürün.
 

Diskten oynatma

Source          düğmesine basın ve SELECT 
düğmesini döndürerek CD kaynağını seçin.

Disk bölmesini kapatmak için      düğmesine 
basın.

Etiket kısmı yukarı gelecek şekilde bir disk 
yerleştirin.

Disk bölmesini kapatmak için     
düğmesine basın.

Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi 
takdirde         düğmesine basın.

USB’den oynatma

• USB cihazının oynatılabilir ses içeriğine sahip 
olduğundan emin olun.

soketine bir         USB cihazı takın

Source           düğmesine basın ve SELECT 
düğmesini döndürerek USB kaynağını 
seçin.

Oynatma otomatik olarak başlar. Aksi 
takdirde          düğmesine basın.

Cihazlarınızı şarj etme

Bu ürünün USB soketini cihazlarınızın USB 
soketiyle bağlamak için bir USB kablosu kullanın.

Ürünü güce bağlayın.
Cihaz tanındığında, şarj etme işlemi başlar.

• Bu ürünün tüm cihazlarla uyumluluk garantisi 
yoktur.

Harici bir cihazı dinleme

Aşağıdakilerin arasına bir MP3 bağlantı kablosu 
(ürünle birlikte verilmez) bağlayın:

• AUDIO IN girişi (3,5 mm) - ürün üzerinde yer 
alır.

• ve harici cihazdaki kulaklık girişi.

Source          düğmesine basın ve SELECT 
düğmesini döndürerek AUDIO IN kaynağını seçin.

Cihazı oynatmaya başlayın (cihaz kullanım 
kılavuzuna bakın).

11 Diğer özellikler

Not

Bu mikro müzik sistemiyle cep telefonunuz, MP3 
çalarınız veya diğer mobil cihazlarınız gibi harici 
cihazları şarj edebilirsiniz.

Not

MP3 bağlantı kablosu ile, bu ünite üzerinden harici bir 
cihazı dinleyebilirsiniz.
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12 Ürün bilgileri

Teknik özellikler
Ampli²katör

Nominal Çıkış Gücü

Frekans Yanıtı

Sinyal Ses Oranı

Hoparlör Sürücüsü

Bas iyileştirme

Ses Giriş düzeyi

Desteklenen disk türü

USB oynatma

25 Wx2 RMS

50-20.000 Hz, ±3 dB

> 65 dBA

2x3" tam menzil, 6 Ω

2 x bas yuvası

600 mV ±100 mV RMS

CD-DA, CD-R, CDRW, 
MP3-CD (8/12 cm)

Type A, USB direct
2,0,5 V/1A, MSC dosya formatı, 
FAT 16/32, 32 G'ye kadar USB 
desteği

USB şarjı
2A maks. (Beklemede); 500 mA 
maks. (USB kaynağı); 1 A maks. 
(Başka kaynak)
* Asıl şarj akımı, mobil cihazlara 

bağlıdır.

Wi-Fi

Wi-Fi protokolü 802,11 b/g/n

Wi-Fi Frekans Bandı 2412 MHz ila 2472 MHz

Maksimum iletim gücü 15,08 dBm

Ayarlayıcı

Ayarlama Aralığı (FM)

Ayarlama Aralığı 
(DAB/DAB+)

87,5-108 MHz

174,928-239,2 MHz
(Bant III)

Hoparlör

Hoparlör Empedansı 6 ohm

Hassasiyet 86 + 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth Sürümü

Bluetooth Frekans 
Bandı

2,4 Ghz ~ 2,48 GHz 
ISM Bandı

V 4,2

Maksimum iletim gücü -4,1 dBm

Bluetooth 
Menzili

10 m (boş alan)

Genel bilgiler

AC Güç (güç adaptörü) Marka adı: PHILIPS

Giriş: 100-240V~,
50/60Hz
(AC Girişi)

Çalışma Güç Tüketimi
 

≤30W

Bekleme Güç Tüketimi 
(Wi-Fi olmadan)

≤1W

Boyutlar

-Ana Ünite (G x Y x D) 420X140x261 mm

Ağırlık

- Ana Ünite 4,7 kg
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13 Sorun giderme

Uyarı

• Bu cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için sistemi asla 
kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Bu cihazı kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız 
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları 
kontrol edin. Sorun çözülmezse Philips Web 
sayfasını (www.philips.com/support) ziyaret 
edin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın 
yakında olduğundan ve model numarası ile seri 
numarasına ulaşabildiğinizden emin olun.

Güç yok

• Ünitenin AC £şinin düzgün takıldığından 
emin olun.

• AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya kötü ses.

• Ses düzeyini ayarlayın.
• Ünitenin sesinin kapalı olup olmadığını veya 

radyo istasyonunun hala arabelleğe 
alınmakta olup olmadığını kontrol edin.

• Radyo antenini tamamen uzatın ve antenin 
konumunu ayarlayın.

• Radyo parazitini önlemek için üniteyi diğer 
elektronik cihazlardan uzak tutun.

• Wi-Fi ağ bağlantısını kontrol edin.
• Wi-Fi antenini döndürün ve antenin 

konumunu ayarlayın.

Ünite tepki vermiyor

• AC elektrik £şini çıkarıp yeniden takın, 
ardından üniteyi tekrar açın.

• Ünitenin bekleme modunda olup olmadığını 
kontrol edin. Bekleme modundaysa, üniteyi 
açın.

Kötü radyo alımı

• Radyo parazitini önlemek için üniteyi diğer 
elektronik cihazlardan uzak tutun.

• Radyo antenini tamamen uzatın ve antenin 
konumunu ayarlayın.

• Wi-Fi ağ bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi 
antenini döndürün ve antenin 
konumunu ayarlayın.

Wi-Fi sinyal gücü yetersiz

• Yönlendiriciniz ve ünite arasındaki 
mesafeyi kontrol edin.

• Wi-Fi antenini döndürün ve antenin 
konumunu ayarlayın.

Wi-Fi ağınıza bağlanılamıyor

• Kablosuz yönlendiricinizin kapalı olup 
olmadığını kontrol edin.

• Kablosuz yönlendiricinizin WPS'yi 
destekleyip desteklemediğini kontrol 
edin. WPS'yi destekleyen 
yönlendiricinizi üniteye bağlamak için 
doğru kurulum yöntemini (PBC veya 
PIN) kullanın. Gerekliyse, Wi-Fi 
bağlantısını nasıl kuracağınıza ilişkin 
kablosuz yönlendiricinizin kullanım 
kılavuzuna bakın.

• Wi-Fi ayarlarını tekrar yapılandırın (bkz. 
"Başlarken">"İlk kurulumu 
gerçekleştirme" ve "Sistem ayarları 
menüsünü kullanma">"Ağ ayarlarını 
değiştirme").

Bazı istasyonlar zaman zaman çalışmıyor

• Bazı istasyonlar yalnızca sınırlı sayıda 
dinleyiciyi destekleyebilir. Birkaç dakika 
sonra tekrar denediğiniz takdirde, 
istasyonları dinleyebilirsiniz.

• İstasyon şu anda yayında değildir. Daha 
sonra tekrar deneyin

Bazı istasyonlar istasyon listesinden 
kayboluyor

• Bir istasyon İnternette yayın yapmayı 
durdurduğunda listeden kaldırılır. Ünite, 
istasyonun yayında olup olmadığını 
sürekli olarak kontrol eder. İstasyon 
tekrar yayın yapmaya başladığında 
istasyon listesine geri alınır.

Alarm çalışmıyor

• Saati/alarmı doğru ayarlayın.
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