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Önemli

Güvenlik
Uyarı
Bu radyonun gövdesini asla çıkarmayın.
Bu radyonun hiçbir parçasını asla yağlamayın.
Bu radyoyu asla başka elektrikli ekipmanların
üzerine koymayın.
Bu radyoyu doğrudan güneş ışığından, açık
alevden veya sıcaktan uzak tutun.
Radyoyu güç kaynağından çıkarmak için güç
kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman
kolayca erişebildiğinizden emin olun

Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
Havalandırma için ürünün çevresinde
yeterli boş alan olduğundan emin olun.
Tüm servis işlemleri için yetkili servis
personeline başvurun. Radyo; güç kaynağı
kablosu veya fişin hasar görmesi, radyoya
sıvı dökülmesi veya herhangi bir nesnenin
düşmesi, radyonun yağmur veya neme
maruz kalması, normal çalışmaması veya
düşürülmesi gibi herhangi bir şekilde hasar
gördüğünde servis gereklidir.
Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri /
aksesuarları kullanın.
Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen
güç kaynaklarını kullanın.
Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre
kullanılmadığında bu ürünü fişten çekin.
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Ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakılmamalıdır.
Ürünün üzerine herhangi bir tehlike
kaynağı koymayın (ör. sıvı dolu nesneler,
yanan mumlar).
Doğrudan Takma Adaptörünün fişinin
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma
hazır bir durumda kalmalıdır.
Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
Üreticinin talimatlarına uygun olarak
kurun.
Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı
kaynaklarının veya ısı üreten diğer
cihazların (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.
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FM/DAB radyonuz

Ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş
geldiniz!Philips tarafından sunulan destekten tam
olarak yararlanabilmek için, www.philips.com/
welcome adresinden ürününüzü kaydedin.

Giriş
Bu radyoyla:
FM ve Dijital Ses Yayını (DAB) radyosu
dinleyebilir,
saati öğrenebilir,
iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutu içeriği
Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:
FM/DAB radyo
Güç adaptörü
Hızlı başlangıç kılavuzu
Güvenlik ve Garanti Belgesi
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Saatli radyoya genel bakış

Alarm

SCAN/SELECT

Alarm ayarlama.

Bir seçimi onaylamak için basın.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme veya devre
dışı bırakma.

FM tuner modunda tüm istasyonları
otomatik olarak taramak için basılı tutun.

SOURCE
Bir kaynak seçme: DAB veya FM radyo.

Radyoyu açma.
Bekleme moduna geçme.

TUNING +/FM istasyonuna ayarlama.
DAB istasyon listesinde gezinme.

Ertele
Alarmı erteleme.

Uyku
Uyku zamanlayıcısını ayarlama.

Bilgi/Menü
FM/DAB modunda bilgi görüntülemek
için basın.
Çalışma modunda, üst menüye erişmek
için basılı tutun.

FM/DAB menüsünde gezinme

Ön ayarlı istasyonlar (1, 2, 3, 4)
Ön ayar 1, 2, 3 veya 4’e kaydetme/doğrudan
erişme.

VOLUME +/Sesi ayarlamak için basın.

Ekran
Mevcut durumu görüntüleme.

Radyo anteni
Radyo alımını iyileştirme.

DC IN
Birlikte verilen güç adaptörüne bağlama.

PRESET
Radyo istasyonlarını kaydetme.
Ön ayarlı istasyonları görüntüleyip seçme.
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Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
izleyin.

Radyo antenini hazırlama
Daha iyi radyo alımı için anteni tamamen
uzatın ve konumunu ayarlayın.

Not
Paraziti önlemek için anteni diğer radyasyon
kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

Açma
· Basın .
Radyo en son seçilen kaynağa geçiş
yapar.

Ses seviyesini ayarlama
· Sesi ayarlamak için art arda VOLUME +/düğmesine basın.

Bekleme moduna geçme
· Tekrar basın .
Ekran parlaklığı kısılır.
Tarih ve saat (ayarlanmışsa)
görüntülenir.

Güce bağlama
Dikkat

Not
Sistem 15 dakika boyunca kullanılmazsa radyo
otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ürüne hasar verme riski! Güç voltajının saatli radyonun
arkasında veya altında yazılı voltaja karşılık geldiğinden
emin olun.
Elektrik çarpması riski! AC fişini çıkarırken her zaman fişi
prizden çekin. Asla kablodan çekmeyin.

Güç adaptörünü şunlara bağlayın:
radyo üzerindeki DC IN ve duvar
prizi.
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DAB radyoyu
dinleme

DAB radyo istasyonlarını
ayarlama
DAB radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya
istasyon listesi boşsa, radyo otomatik olarak
tam bir tarama gerçekleştirir.
[DAB] modunu seçmek için art arda
SOURCE düğmesine basın.
[Scanning] görüntülenir.

Not
En fazla 20 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

DAB modunda, bir DAB istasyonuna
ayarlayın.
İki saniye boyunca PRESET düğmesini basılı

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

tutun.

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

TUNING+/- düğmesine basın:

Kullanılabilir istasyon listesinden bir
istasyonu ayarlamak için:
DAB modunda mevcut DAB istasyonlarında gezinmek için TUNING+/düğmesine basın.

İpucu
İstasyonlar zaman zaman değişebilir. İstasyon listesini
güncellemek üzere tam tarama gerçekleştirmek için
[Full scan] menüsünü seçin.
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DAB radyo istasyonlarını kaydetme

Preset Store görüntülenir.
Ön ayar numarası seçmek için

Onaylamak için

öğesine basın.

[Preset stored] görüntülenir.
İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Not
2. adımda, mevcut istasyonu doğrudan ilgili konuma
kaydetmek için 1, 2, 3 veya 4 ön ayar tuşunu da basılı
tutabilirsiniz.
Ön ayarlı bir DAB radyo istasyonunu kaldırmak için
yerine başka bir istasyon kaydedin.

Ön ayarlı bir DAB radyo
istasyonu seçme
DAB modunda, önceden ayarlanmış bir
radyo istasyonunu seçmenin iki yolu vardır.
Seçenek A:
PRESET düğmesine basın.
Preset Recall görüntülenir.
Ön ayar numarası seçmek için
TUNING+/- düğmesine basın.
Onaylamak için

öğesine basın.

Seçenek B:
Doğrudan 1-4 sayısal tuşuna basın.

DAB bilgilerini görüntüleme
DAB radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler
(varsa) arasında gezinmek için art arda
basın:
Radyo modu
Uyku zamanlayıcısı
Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
Sinyal gücü
Program türü (PTY)
Topluluk adı
Frekans
Sinyal hata oranı
Bit hızı ve ses durumu
Saat
Tarih

DAB modunda menüyü
kullanma
DAB modunda, DAB menüsüne erişmek için
öğesini basılı tutun.
Menü seçeneklerinde gezinmek için
TUNING+/- düğmesine basın:
[Full scan]: mevcut tüm DAB radyo
istasyonlarını tarayın ve kaydedin.
[Manual tune]: manuel olarak belirli bir
kanalı/frekansı ayarlayın ve istasyon
listesine ekleyin.
[DRC]: bir radyo sinyalinin dinamik aralığını
sıkıştırın, böylece alçak seslerin seviyesi
artar ve yüksek seslerin seviyesi azalır.
[Prune]: istasyon listesindeki geçersiz
istasyonları kaldırın.
[Clock]: Saati/tarihi ayarlayın, 12/24 saat
arasında seçim yapın ve zaman senkronizasyonunu ayarlayın.
[Backlight]: arka aydınlatma ayarlarını
değiştirin (3 seçenek vardır: Mola/Düzeyli/Kısık düzey)
[System]: sistem ayarlarını değiştirin:
[Language]: sistem dilini ayarlayın
(English/ Deutsch/ Italiano/
Francais/Nederlands/ Norwegian)
[Factory Reset]: üniteyi sıfırlayın.
[SW version]: yazılım sürümünü
görüntüleyin.
Bir seçenek belirlemek için
basın.

düğmesine

Bir seçenek altında herhangi bir alt
seçenek varsa, 2'den 3'e kadar olan
adımları tekrarlayın.
Önceki menüye dönmek için
düğmesine basın.

Not
15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden
çıkılır.
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FM radyoyu
dinleme
Not

FM radyo istasyonlarını ayarlama

2. adımda, mevcut istasyonu doğrudan ilgili konuma
kaydetmek için 1, 2, 3 veya 4 ön ayar tuşunu da basılı
tutabilirsiniz.

[FM] modunu seçmek için art arda
SOURCE düğmesine basın.
İki saniye boyunca TUNING+/- düğmesini
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 modunda bir frekans seçmek için art arda
TUNING+/- düğmesine basın.

Ön ayarlı bir FM radyo istasyonunu silmek 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:

FM radyo istasyonlarını kaydetme

PRESET düğmesine basın.
Preset Recall görüntülenir.

Not

Ön ayar numarası seçmek için
TUNING+/- düğmesine basın.

En fazla 20 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Onaylamak için

FM modunda, bir FM istasyonuna ayarlayın.
İki saniye boyunca PRESET düğmesini basılı
tutun.
Preset store görüntülenir.

Seçenek B:

Ön ayar numarası seçmek için TUNING+/düğmesine basın.
Onaylamak için

öğesine basın.

[Preset stored] görüntülenir.
İstasyon seçilen konuma kaydedilir.
FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmek için
İstasyonları manuel olarak kaydetmek yerine,
ünitenin bulunan istasyonları otomatik olarak
kaydetmesine de izin verebilirsiniz:
Yayın yapan radyo kanallarında otomatik tarama
yapmak için
düğmesini basılı tutun,
otomatik taramayı durdurmak için tekrar basın.
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öğesine basın.

Doğrudan 1-4 sayısal tuşuna basın.

FM modunda menüyü kullanma
FM modunda, FM menüsüne erişmek için
öğesini basılı tutun.
Menü seçeneklerinde gezinmek için
TUNING+/- düğmesine basın:
[Scan setting]: tarama hassasiyetini seçin
(yalnızca güçlü istasyonlar veya tüm
istasyonlar)
[Clock]: saati/tarihi ayarlayın,
12/24 saat arasında seçim yapın ve
zaman senkronizasyonunu ayarlayın.
[Backlight]: arka aydınlatma ayarlarını
değiştirin (3 seçenek vardır: Mola/Düzeyli/Kısık düzey)
[System]: sistem ayarlarını değiştirin:

FM bilgilerini görüntüleme
FM radyo dinlerken, aşağıdaki bilgiler
(varsa) arasında gezinmek için art arda
basın:
Radyo modu
Uyku zamanlayıcısı
Radyo metin mesajları
Program türü
Ad
Saat
Tarih

[Language]: sistem dilini ayarlama
(English/ Deutsch/ Italiano/
Francais/Nederlands/ Norwegian)
[Factory Reset]: üniteyi sıfırlayın.
[SW version]: yazılım sürümünü
görüntüleyin.
Bir seçenek belirlemek için
düğmesine
basın.
Bir seçenek altında herhangi bir alt seçenek
varsa, 2'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın.
Önceki menüye dönmek için,
düğmesine basın.

Not
15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa menüden
çıkılır.
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Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama
Alarm ayarlama
Farklı zamanlarda çalmak üzere iki alarm
ayarlayabilirsiniz.

Not

Uyku zamanlayıcısını ayarlama
Sleep OFF

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Saatin doğru ayarlandığından emin olun.

[Sleep] menüsünü seçin.
Bekleme modunda, alarm menüsüne
erişmek için
öğesini iki saniye basılı tutun.
Alarm 1 veya Alarm 2’yi seçmek için TUNING
+/- düğmesine basın.
Onaylamak için
öğesine basın.
Herhangi bir alt seçenek mevcutsa 2’den 3’e
kadar olan adımları tekrarlayın (alarm saati,
süresi, kaynağı, gün, ses seviyesi,
açık/kapalı)
Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre
dışı bırakma
Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için art arda
düğmesine basın.
Alarm zamanlayıcısı etkinleştirilmişse
[AL1] veya [AL2] görüntülenir.
Alarmı durdurmak için

düğmesine basın.

Alarm sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı erteleme
Alarm çaldığında

düğmesine basın.

Alarm ertelenir ve dokuz dakika sonra
tekrar çalar.
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Uyku zamanlayıcı süresini (dakika
cinsinden) seçmek için TUNING+/düğmesine art arda basın.
[Sleep OFF] görüntülendiğinde,
uyku zamanlayıcısı devre dışıdır.
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Ürün bilgileri

Teknik özellikler
Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü

1W RMS

Frekans Yanıtı

95-20000 Hz, ±3 dB

Sinyal Ses Oranı

> 65 dBA

Tuner
Ayarlama Aralığı (FM)

87,5-108 MHz

Ayarlama Aralığı (DAB)

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

Hoparlör
Hoparlör Empedansı

4 ohm

Hassasiyet

86 ± 3 dB/m/W

Genel bilgiler
AC Güç (güç adaptörü)

Marka adı: PHILIPS
Giriş:
Çıkış:

Çalışma Güç
Tüketimi
Bekleme Gücü

Boyutlar
Ana Ünite (G x Y x D)

95x154,5x109,5 mm

Ağırlık
Ana Ünite

0,52 kg
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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
çözülmese 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
Radyonun AC fişinin düzgün takıldığından
emin olun.
AC prizinde güç olduğundan emin olun.
Ses yok veya kötü ses.
Ses seviyesini ayarlayın.
Radyonun sesinin kapalı olup olmadığını veya radyo
istasyonunun hala arabelleğe alınmakta olup olmadığını
kontrol edin.
Radyo antenini tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.
Radyo parazitini önlemek için radyoyu diğer elektronik
cihazlardan uzak tutun.
Radyo tepki vermiyor
AC elektrik fişini çıkarıp yeniden takın, ardından
radyoyu tekrar açın.
Radyonun bekleme modunda olup olmadığını
kontrol edin. Evetse, radyoyu açın.
Kötü radyo alımı
Radyo parazitini önlemek için radyoyu diğer
elektronik cihazlardan uzak tutun.
Radyo antenini tamamen uzatın ve konumunu
ayarlayın.
Alarm çalışmıyor
Saati/alarmı doğru ayarlayın.

TR

9

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, TP Vision Europe B.V, bu
ürünün 2014/53/AB Yönergesinin temel
gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder.seçin. 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.

Elektrik ve elektronik ürünler ve piller için
bulunduğunuz yerdeki 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.
Tek kullanımlık pilleri çıkarma
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için bkz. pil
takma bölümü.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı
üç malzemeye ayırmayı kolaylaştırmaya
çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük
(tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu
köpük tabakası) Sisteminiz özel bir şirket
tarafından sökülürse geri dönüştürülebilen ve
yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşur .
Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin
ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel
düzenlemelere uyun.

Ticari marka bildirimi

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.
Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili
sahiplerinin mülkiyetindedir.

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

Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla
birlikte atılamayacak, Avrupa Yönergesi
2013/56/AB kapsamında olan piller
bulunduğu anlamına gelir.
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Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V’nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu
ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların
sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.
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