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Önemli

Emniyet

Bildirim

•
•
•
•

Bu talimatları okuyun.

•

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

•

Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline
başvurun. Cihaz; cihaza sıvı dökülmesi veya
üstüne herhangi bir nesnenin düşmesi, cihazın
yağmur veya neme maruz kalması, normal
çalışmaması veya düşürülmesi gibi herhangi bir
şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited
tarafından açıkça onaylanmayan değişiklik ya
da düzenleme yapılması, kullanıcının ürünü
kullanma iznini geçersiz kılabilir. İşbu belge
ile, TP Vision Europe B.V., bu ürünün
2014/53/EU sayılı Direktifin temel
gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk
Beyanını www.philips.com/support adresinde
bulabilirsiniz.

•

Tüm uyarılara dikkat edin.
Tüm talimatları izleyin.
Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin
talimatlarına uygun olarak kurun.

Pil kullanım UYARISI - Fiziksel yaralanmaya,
eşyaların veya taşınabilir radyonun hasar
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
önlemek için:
• Tüm pilleri, + ve - kutupları ünitede gösterilen
yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri
çıkarın.
• Pil; güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz
bırakılmamalıdır.

•

Bu taşınabilir radyo, sıvı damlamasına veya
sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.

•

Taşınabilir radyonun üzerine herhangi bir tehlike
kaynağı (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar)
koymayın.
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Bu ürün, Avrupa Topluluğu’nun
radyo paraziti gerekliliklerine riayet
eder.
Bu ürün geri dönüştürülebilir ve tekrar
kullanılabilir olan yüksek kaliteli
malzemeler ve bileşenler kullanılarak
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu sembol, ürünün ev atığı olarak
atılmaması ve geri dönüşüm için uygun
bir toplama tesisine teslim edilmesi
gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara
uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri
asla normal ev atıklarıyla birlikte
atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir
pillerin doğru şekilde imha edilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde
oluşabilecek olumsuz sonuçların
önlenmesine yardımcı olur.
Bu sembol, üründe normal ev
atıklarıyla birlikte atılamayacak,
2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olan piller bulunduğu
anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik
ürünler ve piller için bulunduğunuz
yerdeki elektrikli ve elektronik
sınıflandırmalı 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.
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Taşınabilir Radyonuz

Satın alımınız için tebrikler ve Philips’e hoş
geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten
tam olarak yararlanabilmek için
www.philips.com/support adresinden
ürününüzü kaydedin.

Taşınabilir radyoya genel bakış
1

Teleskopik anten

Giriş

2

TUNING

Bu taşınabilir radyoyla

3

– FM alımını iyileştirir.
– FM/MW modunda bir istasyona ince ayar yapar.
– seti açar/kapatır.
– ses seviyesini ayarlar.

• FM/MW radyo dinleme
4

Kutu içeriği

– 3,5 mm kulaklık soketi.

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:
• Ana ünite
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Güvenlik kitapçığı
• Garanti

5

Bant seçici

6

Pil bölmesi

– dalga bandını seçer: FM veya MW.

1

2

3

4

5

Bilgi
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3

Başlangıç

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
izleyin.

Pilleri takma
Dikkat

•

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

•

Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün
şekilde atılmalıdır.

•

Pil türlerini karıştırmayın (örneğin alkalini karbon
çinko ile). Set için yalnızca aynı tür piller kullanın.

2 adet AAA pili (sağlanmamıştır), kutupları (+/-)
resimde gösterildiği gibi olacak şekilde takın.
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FM/MW Radyo
dinleme
Not

•

Radyo parazitini önlemek için taşınabilir radyoyu
diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

•

Daha iyi alım seviyesi için, FM antenini tamamen
uzatın ve konumunu ayarlayın.

Radyo istasyonlarını
ayarlama
1 Seti açmak için
döndürün.

kumandasını

2 Bant seçiciyi FM veya MW olarak ayarlayın.
3 TUNING kumandası ile istasyonunuzu seçin.
4 Radyoyu kapatmak için
kumandasını OFF konumuna getirin.

Ses düzeyini ayarlama
Ses seviyesini
ayarlayın.

kumandası ile

Kulaklığa bağlanma
Kulaklığı kulaklık soketine bağlayabilirsiniz.
-> Bu durumda hoparlörler kapatılır.
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Ürün bilgileri

6

Not

•

Uyarı

Ürün bilgileri önceden bildirilmeksizin değişikliğe
tabidir.

Güç
Pil türü

AAA boyutu (LR3)

Pil gerilimi

1,5 V

Pil sayısı

2

Ayarlayıcı/Alım/İletim
Ayarlayıcı bantları

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1700 kHz

Ses
Ses sistemi

Mono

Ses seviyesi kumandası

Döner (analog)

Çıkış gücü

100 mW RMS

(G x Y x D)
Ağırlık

(Ana ünite)
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Cihazın gövdesini asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı 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.

Ses/güç yok
– Ses seviyesi ayarlanmamış
• SES SEVİYESİNİ ayarlayın.
– Piller bitmiş/ hatalı takılmış
• (Yeni) pilleri düzgün bir şekilde takın
– Sete kulaklık bağlanmış
• Kulaklığın bağlantısını kesin.

Kulaklık
(3,5 mm)

– Güçsüz radyo sinyali
• FM söz konusu olduğunda, en iyi alım seviyesi
için teleskopik anteni uzatın, eğin ve döndürün.
Sinyal çok güçlüyse uzunluğunu azaltın.

56 x 116,2 x 22 mm

• MW söz konusu olduğunda set, yerleşik bir
anten kullanır. En iyi alım seviyesi için bu
anteni, setin tamamını döndürerek yönlendirin.
• Yeni piller taktığınız sırada, eski pilleri
yenileriyle karıştırmayın.
• Set uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
Piller kimyasal madde içerir, dolayısıyla düzgün
şekilde atılmalıdır.

Genel bilgiler
Boyutlar

•

Kötü radyo alımı

Bağlantı
Ses/Video çıkışı

Sorun giderme

88 g
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