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Çevre ve güvenlik
Güvenlik Uyarýsý
Elektrik kesildiði hallerde bu cihaz donatýmý acil çaðrý için kullanýlamaz. Skype acil arama fonksiyonunu 
desteklememektedir. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanýn.

Elektrik Beslemesi
Elektrik beslemesi USB kablosu ile bilgisayardan gerçekleþir.

Güvenlik önlemleri
> Telefona sývý veya rutubetin temas etmesine izin vermeyiniz.

> Telefonu açmayýnýz. Yüksek voltajla karþý karþýya kalabilirsiniz.

> Telefonun fýrtýnalý havalarda zarar görmesine dair cüzi bir olasýlýk mevcuttur. Bir fýrtýna esnasýnda, 
kullanýcýlarýn, telefonu USB soketinden çýkarmalarý tavsiye edilir.

> Telefonun gaz kaçaðý gibi patlama tehlikesinin bulunduðu bölgede kullanmayýn.

> Telefonun çocuklar tarafýndan kullanýmý sýrasýnda, güvenli bir þekilde kullanmalarý için çocuklar kontrol 
edilmelidir.

> Telefonun çok yüksek sesle kullanýlmasý iþitme bozukluklarýna yol açabilir.

Çevrenin Korunmasý
Ambalâj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artýk kullanýlamaz durumda olan telefonlarý imha ederken mutlaka 
yerel yönetmelikleri dikkate alýn.

Kurulum için gereken özellikler
Telefonun kullanýlmasý için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki özelliklere sahip olmasý gereklidir:

• Microsoft® Windows® 2000 veya XP iþletim sistemi ile çalýþan bilgisayar

• 400 MHz iþlemci

• 128 MB RAM bellek

• Bilgisayar üzerinde boþ bir USB yuvasý

• Ýnternet baðlantýsý (geniþ bant internet tavsiye edilir)

Yardýma mý ihtiyacýnýz var?
Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:
Online yardým: www.p4c.philips.com
Sorun Giderme: bkz. Sayfa 19

Güncelleþtirilmiþ kullanýcý bilgileri için: www.p4c.philips.com

Önemli Bilgiler

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com


5

TR

Baþka ne gereklidir:

Boþ bir USB portu olan masaüstü veya 
dizüstü bilgisayar

• Ýnternet baðlantýsý (geniþ bant tavsiye edilir)

• Yalnýzca Kurulum CD ’si üzerindeki SKYPE 
sürümü tam uygunluðu saðlar. Upgrade 
edilmiþ Skype sürümlerindeki yeni özellikler 
VOIP080 ile çalýþmayabilir.

Ambalaj içeriði

VOIP080 Telefon Þarj yuvasý Kurulum CD ’si

Çanta Çabuk baþlama kýlavuzu
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Telefonun ön yüzü
1 Kulaklýk

2 LED
Bir arama geldiðinde hýzlýca yanýp söner.
Bir görüþme esnasýnda yanar.
Sessiz konum aktifse yavaþ yanýp söner.
Eðer sesli mesaj(mesajlar) geldiyse yanýp söner.

3 Kaydýrma Tuþu
Yukarý kaydýrma yapar.
Kulaklýk ses seviyesini arttýrýr.

4 Konuþma Tuþu (TALK)
Arama yapmak ve cevaplamak için.
Sesli mesaj oynatmak için.

5 Skype Tuþu
Skype ’i çalýþtýrýr.
Skype seçenekleri arasýnda gidip gelmek için.

6 Kapat Tuþu (OFF)
Bir aramayý bitirir.
Sesli mesajý durdurur.
Skype penceresini minimize eder.

7 Aþaðýya Kaydýrma Tuþu
Aþaðý kaydýrma yapar.
Kulaklýk ses seviyesini azaltýr.

8 1 rakamý ve sesli mesaj listesi
1 ’i girin.
Sesli mesaj listesine girmek için basýn ve tutun.

9 Yýldýz ve baðlantý listesi
 * ’ý girin.
Baðlantý listesine girmek için basýn ve tutun.

10 0 rakamý ve + Tuþu
0 ve + ’yý girin.
+ ’yý girmek için basýn ve tutun.

11 Sessiz Tuþu
Bir aramayý sessiz / sesli konuma getirmek için.

12 Mikrofon
6
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2

13

14

Telefonun arka yüzü
2 LED

13 USB fiþ bölmesi
USB fiþinin muhafaza edilmesi için kullanýlýr.

14 USB fiþi
Fiþi bilgisayardaki USB yuvasýna takýn.
7
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Baðlantý

Telefonunuzu baðlamak için:

1. Telefonunuzda sarýlý olan USB kablosunu çekerek çýkarýn.

2. USB fiþini PC ’nizdeki USB yuvasýna takýn.

Kurulum
VOIP080 sürücüsü birlikte teslim edilen CD ’de mevcuttur. Kurulum 
baþlamadan önce USB fiþini lütfen bilgisayarýnýza takýnýz.

VOIP080 sürücüsünü kurmak için:

1. Kurulum CD ’sini CD ROM (veya DVD ROM) sürücüsüne yerleþtirin.

2. Kurulum programý otomatik olarak baþlar.

3. Ekrandaki talimatlarý takip edin.

4. Quit ’i týklayýn.

5. Kurulum CD ’sini CD ROM (veya DVD ROM) sürücüsünden çýkarýn.

Not:  Lütfen kurulum baþlamadan önce USB fiþinin takýlý 
OLMADIÐINDAN emin olun.

Not:  Pil gerekli deðildir. Telefon için gerekli enerji bilgisayardan 
USB kablosu ile alýnýr.

TAVSÝYE:  Eðer herhangi bir sebepten dolayý kurulum otomatik 
olarak baþlamazsa:
- Windows Start (BAÞLAT) ve sonra Run (Çalýþtýr) ’ý týklayýn.
- Explorer yazýn ve CD ROM (veya DVD ROM) sürücüsüne 

gidin.
- SetupWizard.exe 'yi çift týklayýn.

Not:  Eðer iþletim sisteminiz Windows 2000 ise, setup iþlemini 
tamamlamak için bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýz gerekir.

Not:  Eðer kurulum esnasýnda bu Bilgisayar baþlatýldýðýnda 
VOIP080 'i otomatik olarak baþlat opsiyon kontrol edilmiþse 
VOIP080 sürücüsü otomatik olarak baþlamalýdýr.
8
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Ýlk çalýþtýrma
1. Telefonun bilgisayarýnýzda bulunan bir USB yuvasýna takýlý 

olduðundan emin olun.

2. Eðer sürücü henüz çalýþmýyorsa masaüstünde oluþturulmuþ olan 
kýsayol simgesini çift týklayarak VOIP080 sürücüsünü baþlatýn.

3. Eðer VOIP080 sürücüsünü ilk kez kullanýyorsanýz, Diðer program 
Skype 'yi kullanmak istiyor mesajýný göreceksiniz. Bu programýn 
Skype ’i kullanmasýna izin ver ’i seçin ve Tamam ’ý týklayýn.

4. Eðer VOIP080 sürücüsü Skype ’ý sizin için baþlatmadýysa Skype ’ý 
baþlatýn. Skype hesabýnýzla sisteme giriþ yapýn.

5. Skype penceresi içinde Araçlar ’ý týklayýn. Opsiyonlar ’ý seçin. 
Saðda Ses Aygýtlarý ’ýný seçin.

6. XP kullanýcýlarý için, Ses Giriþi, Ses Çýkýþý ve Zil pull-down kutusu 
içinde Philips VOIP080 ’i seçin. KAYDET ’i týklayýn.
Windows 2000 kullanýcýlarý için, Ses Giriþi, Ses Çýkýþý ve Zil pull-
down kutusu içinde USB Ses Aygýtý ’ný seçin. KAYDET ’i týklayýn.

Baðlantý durumu
Fare imleci görev çubuðundaki VOIP080 simgesi üzerine getirildiði 
zaman telefonunuzun güncel durumu gösterilir. Eðer telefonunuz 
kullanýma hazýr vaziyetteyse simge mavi renktedir ve baðlantý durumu 
olarak VOIP080 Telefon - Baðlý gösterilir. Aksi takdirde gösterilen 
duruma göre sorunu giderebilirsiniz.

Baðlantý durumu:

(Mavi)   USB takýlý, Skype baðlantýsý normal

(Gri)   USB takýlý, ancak Skype çevrimdýþý / sistemde deðil / çalýþmýyor

(Kýrmýzý)   USB takýlý deðil

Baðlantý sorununun nasýl giderileceðine dair daha fazla bilgi için, bkz. 
Sayfa 19.

Not:  Eðer Skype hesabýnýz yoksa, nasýl açýlabileceðine dair 
ayrýntýlý bilgi için bkz. http://www.skype.com.

TAVSÝYE:  VOIP080 sürücüsü aktifken bilgisayarýnýzýn ekranýnda 
sað al köþede bir simge görünecektir.
9
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Skype baðlantýsýný arama
1. Baðlantý listesini açmak için yýldýz tuþuna  basýn ve tutun.

2. Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek için /  tuþuna basýn.

3. Arama yapmak için  tuþuna basýn.

Harfle arama
Baðlantý listesi açýkken bulmak istediðiniz kiþinin ilk harfini giriniz.

Örneðin "Sam" isimli kiþiyi bulmak için,  tuþuna dört kez bastýðýnýzda 
"S" harfiyle baþlayan ilk baðlantý gösterilecektir.
Örneðin "+1233456789" numaralý SkypeOut baðlantýsýný bulmak için 

 tuþuna bir kez basýn. + ile baþlayan ilk baðlantý seçilecektir.

VEYA

1. Skype baðlantý listesi görüntüleninceye kadar  tuþuna basýn.

2. Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek için /  tuþuna basýn.

3. Arama yapmak için  tuþuna basýn.

Call SkypeOut numarasý
1. Skype baðlantý listesi görüntüleninceye kadar  tuþuna basýn.

2. Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek için /  tuþuna basýn.

3. Arama yapmak için  tuþuna basýn.

VEYA

1. Aramak istediðiniz numarayý çevirmek için klavyeyi kullanýn.

2. Arama yapmak için  tuþuna basýn.

TAVSÝYE:  Skype ’yi minimize etmek için  tuþuna basýn ve 
tutun.

Not:  SkypeOut aramalarýný yapmak için, Skype kredisi satýn 
almanýz gereklidir. Daha fazla ayrýntý için, lütfen bkz:
 http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
10
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Aramayý cevaplama
Bir arama geldiðinde telefon çalar ve LED hýzlýca yanýp söner.

Aramayý cevaplamak için  tuþuna basýn.

Aramayý bitirme
Bir aramayý bitirmek için  tuþuna basýn.

Not:  SkypeOut aramasý yapmak için aradýðýnýz telefon 
numarasýný girmeden önce ülke telefon kodunu çevirmeniz 
gereklidir, örneðin 00, 011 veya +.
Örneðin:
Kuzey Amerika ’ya yapýlan aramalarda:
 00-1-905-1234567 veya 011-1-905-1234567
Uluslararasý arama yapýldýðýnda:
 00-852-12345678 veya +852-12345678

TAVSÝYE:  + karakterini girmek için  tuþuna basýn ve tutun.

Girilen numaralarý silmek için  tuþuna basýn.

DÝKKAT - Acil arama:  Skype acil arama fonksiyonunu 
desteklemez. Acil durumda lütfen normal telefonu kullanýn.

TAVSÝYE:  Bir aramayý reddetmek için  tuþuna basýn.
Bir görüþme esnasýnda gelen baþka aramalara cevap 
verebilirsiniz. Arama bekliyor sesi duyulabilir ve telefondaki LED 

hýzlýca yanýp söner. Gelen aramayý açmak için  tuþuna 
basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr.

Not:  Eðer Skype içinde “Rahatsýz etmeyin“  
konumundaysanýz, telefon çalmaz. Gelen aramayý bildirmek için 
telefondaki LED yanýp sönmeye devam eder.

TAVSÝYE:  Zil sesini VOIP080 sürücüsü üzerinden kapalý 
konuma getirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa 17.
11
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Arama esnasýndaki özellikler
Kulaklýk ses seviyesi ayarý
Arayan kiþinin ses seviyesini görüþme esnasýnda çoðaltabilir veya 
azaltabilirsiniz. 8 ayrý ses seviyesi seçimi mevcuttur.
Sesi ayarlamak için:

1. Sesi çoðaltmak için  tuþuna basýn.

2. Sesi azaltmak için  tuþuna basýn.

Mikrofonu sessiz konuma getirmek
Eðer bir görüþme esnasýnda bir kiþiyle özel konuþmak istiyorsanýz ve 
karþý tarafýn bu konuþmayý duymasýný istemiyorsanýz:

1. Mikrofonu sessiz konuma getirmek için  tuþuna basýn. Karþý 
tarafýn söylediklerini duymaya devam edersiniz.
LED yavaþ yanýp söner.

2. Karþýlýklý konuþmaya devam etmek için tekrar  tuþuna basýn.

Sesli mesaj dinleme
Eðer yeni gelen sesli mesajlar varsa, telefondaki LED yavaþ yanýp söner.

Bir sesli mesajý dinlemek için:

1. Sesli mesaj listesinin bulunduðu pencereyi açmak için  tuþuna 
basýn ve basýlý tutun.

2. Arzu ettiðiniz sesli mesajý seçmek için /  tuþuna basýn.

3. Sesli mesajý dinlemek için  tuþuna basýn.

TAVSÝYE:  Mikrofon ve kulaklýk sesinin VOIP080 sürücüsü 
üzerinden de ayarlanmasý mümkündür. Daha fazla bilgi için, bkz. 
Sayfa 15.

Not:  Bir sesli mesaj hesabýnýn nasýl alýndýðýna dair ayrýntýlý bilgi 
için lütfen bkz.:
  http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

TAVSÝYE:  Çalan sesli mesajý durdurmak için  tuþuna 
basýn.

Sesli mesajlar penceresini kapatmak için  tuþuna basýn.
12
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Sesli mesaj simgeleri
Yeni bir sesli mesaj

Eski bir sesli mesaj

Sesli mesaj dinletiliyor. Durdurmak için  tuþuna basýn.
13
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Ayarlarý
VOIP080 sürücüsü ile telefonunuzu kiþisel isteklerinize göre 
ayarlayabilirsiniz.

Telefon konfigürasyonunu baþlatmak için:

Bilgisayarýnýzýn sað alt köþesindeki simgeyi  çift týklayýn.

VEYA

Simgeyi  sað týklayýn ve dört opsiyondan birini seçin:

• Opsiyonlar

• Audio Ayarlarý
• Ses Ayarlarý

• Bilgi

VOIP080 Telefon Ayarlarý penceresi açýlýr.

• Deðiþiklikleri uygulamak için Uygula ’yý týklayýn.

• Yapýlan tüm deðiþiklikleri iptal etmek için Ýptal ’i týklayýn.

• Deðiþiklikleri uygulamak ve pencereyi kapatmak için OK (Tamam) 
’ý týklayýn.

VOIP080 sürücüsünü kapatmak için:

Simgeyi  sað týklayýn ve Çýkýþ ’ý seçin. Açýk olan diyalog penceresi 
içinde, çýkýþý onaylamak için OK (Tamam) ’ý týklayýn.

Opsiyonlar
VOIP080 Telefon Ayarlarý penceresini açýn ve Opsiyonlar ’ý seçin. 
Aþaðýdaki ayarlarýn deðiþtirilmesi mümkündür.

Not:  VOIP080 sürücüsü kapalý ise, telefon ile arama yapmak 
veya telefona arama gelmesi mümkün deðildir.

TAVSÝYE:  Çýkýþ diyalog penceresini bypass etmek için, OK 
(Tamam) ’ý týklamadan önce Bu mesajý bir daha gösterme 
kutusunu kontrol edin.
14
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VOIP080 Telefon takýldýðýnda Skype 'ý 
otomatik olarak baþlat
Bu opsiyon aktif ise, VOIP080 Telefon bilgisayara takýldýðýnda Skype 
otomatik olarak baþlatýlýr. Opsiyonun aktif konumda býrakýlmasý tavsiye 
edilir.

Dil deðiþtirme
Dil seçimi içindeki menüden bir dili seçin ve deðiþikliði uygulamak için 
OK (Tamam) ’ý týklayýn.

Skype ekran dilinin seçilmesi
Skype içindeki dili deðiþtirmek için Skype programýný açýn ve Araçlar ’a 
ve sonra Dil deðiþtir ’e gidin ve dili seçin.

Audio kaydetme ve oynatma 
aygýtlarýnýn ayarlar
VOIP080 Telefon Ayarlarý penceresini açýn ve Audio Ayarlarý ’ný seçin 
Aþaðýdaki ayarlarýn deðiþtirilmesi mümkündür.

Skype ’ten audio oynatmak için ses aygýtýnýn 
ayarlanmasý
Skype ’ten audio dinlemek için Kulaklýk içinde bir aygýt seçin. XP 
kullanýcýlarý için Philips VOIP080 ’in seçilmesi veya Windows 2000 
kullanýcýlarý için USB Audio Aygýtý ’nýn seçilmesi tavsiye edilir.

Skype ’e audio kaydý yapýlmasý için ses 
aygýtýnýn ayarlanmasý
Skype ’e bir audio kaydý yapmak için Microfon içinde bir aygýt seçin. XP 
kullanýcýlarý için Philips VOIP080 ’in seçilmesi veya Windows 2000 
kullanýcýlarý için USB Audio Aygýtý ’nýn seçilmesi tavsiye edilir.

Kulaklýk ses seviyesinin ayarlanmasý
Kulaklýðýn ses seviyesini deðiþtirmek için Kulaklýk ses seviyesi çubuðunu 
ayarlayýn. Çubuk en alt pozisyona götürüldüðünde kulaklýk sessiz 
konuma getirilir.
15
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Mikrofon ses seviyesinin ayarlanmasý
Mikrofonun ses seviyesini deðiþtirmek için Mikrofon ses seviyesi 
çubuðunu ayarlayýn. Çubuk en alt pozisyona götürüldüðünde mikrofon 
sessiz konuma getirilir.

Diðer Windows uygulamalarý için audio 
kaydetme / oynatma aygýtýnýn ayarlanmasý
Diðer Windows uygulamalarý için farklý bir audio kaydetme / oynatma 
aygýtý seçebilirsiniz örneðin: Windows Media Player.

Windows XP kullanýcýlarý için
Ses ve Audio Aygýtlarý Özellikleri penceresini açmak için Geliþmiþ... 
’i týklayýn. Ses oynatma içinde bir audio oynatma aygýtýný seçin. Ses 
kaydetme içinde bir audio kaydetme aygýtýný seçin.

Yalnýzca standart aygýtlarý kullan ’ýn aktif olduðunu kontrol edin ve OK 
(Tamam) ’ý týklayýn.

Windows 2000 kullanýcýlarý için
Ses ve Multimedya Özellikleri penceresini açmak için Geliþmiþ... ’i 
týklayýn. Ses oynatma içinde bir audio oynatma aygýtýný seçin. Ses 
kaydetme içinde bir audio kaydetme aygýtýný seçin.

Yalnýzca tercih edilen aygýtlarý kullan ’ýn aktif olduðunu kontrol edin 
ve OK (Tamam) ’ý týklayýn.
16
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Zil sesi ve Tuþ Sesi Ayarlarý
VOIP080 Telefon Ayarlarý penceresini açýn ve Ses Ayarlarý ’ný seçin 
Aþaðýdaki ayarlarýn deðiþtirilmesi mümkündür.

Zil melodisinin deðiþtirilmesi
Zil Ayarlarý içindeki melodilerden birini seçin ve deðiþikliði uygulamak 
için OK (Tamam) ’ý týklayýn. Melodiyi dinlemek için Melodiyi dinlet ’i 
týklayabilirsiniz.

Zil sesi seviyesinin deðiþtirilmesi
Zil Ayarlarý içindeki ses seviyelerinden birini seçin ve deðiþikliði 
uygulamak için OK (Tamam) ’ý týklayýn. Zil sesini kapatmak istiyorsanýz 
Kapalý ’yý seçin.

Tuþ sesini kapat
Tuþ Sesi Ayarlarý içinde Tuþ sesini kapat ’ý aktifleþtirin. Bir tuþa 
basýldýðýnda herhangi bir onay sesi gelmeyecektir.

Ürün bilgileri
VOIP080 telefonunuz hakkýnda bilgi edinmek için ve VOIP080 Telefon 
Ayarlarý penceresini açýn ve Bilgi ’ný seçin.

Not:  Her iki audio kaydetme ve oynatma aygýtýný 
bilgisayarýnýzdaki ses kartýna uygun þekilde ayarlamanýz tavsiye 

Not:  Eðer Yalnýz standart aygýtlarý kullan (XP kullanýcýlarý için) 
veya Yalnýzca tercih edilen aygýtlarý kullan (Windows 2000 
kullanýcýlarý için) aktif konumdaysa, ses yolunu bilgisayarýnýzdan 
çýkarabilirsiniz. Skype ’ten gelen ses telefona yönlendirilir, diðer 
Windows uygulamalarýndan gelen ses seçili olan aygýta 
yönlendirilir.
17
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Standart Ayarlar

VOIP080 Telefon takýldýðýnda Skype 'ý otomatik 
olarak baþlat: Aktif

Kulaklýk: Philips VOIP080

Mikrofon: Philips VOIP080

Zil melodi: Melodi 1

Zil sesi seviyesi: Yüksek

Tuþ sesini kapat: Aktif deðil

“Kapat“ diyalog kutusu: Aktif
18
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Eðer yukarda önerilen çözümler sayesinde sorununuzu gideremiyorsanýz, telefonu bilgisayardan çýkarýnýz 
ve Skype ’ý ve VOIP080 sürücüsünü tekrar baþlatýn. 15 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Sorun Çözüm

Telefonun zili çalmýyor. • Zil sesinin kapatýlmadýðýndan emin olun.
• Skype durumunun “Rahatsýz etmeyin“ olmadýðýndan emin 

olun.

Görüþme esnasýnda ses gelmiyor. • Skype içinde ses yolunun doðru þekilde ayarlandýðýný kontrol 
edin.

• Kulaklýk ses seviyesini arttýrýn.

Karþý taraf ses duyamýyor. • Mikrofonun sessiz konumdan çýkarýn.
• Mikrofonun sesini  VOIP080 sürücüsü yardýmýyla arttýrýn.
• Aramanýn beklemede tutulmadýðýndan emin olun.

Skype aramasý yapýlamýyor veya 
alýnamayor.

• Skype durumunun çevrimdýþý olmadýðýndan emin olun.
• USB kablosunun doðru þekilde takýldýðýný kontrol edin.
• VOIP080 sürücüsü ’nün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol edin.

SkypeOut aramalarý yapýlamýyor. • Çevirmek için numaradan önce 00, 011 veya + girin.
• Kredinizin yeterli olup olmadýðýný görmek için hesabýnýzý 

kontrol edin.

Baðlantý listesi açýlamýyor. • Sesli mesaj listesini kapatýn ve tekrar deneyin.

Sesli mesaj listesi açýlamýyor. • Mesaj listesini kapatýn ve tekrar deneyin.

Arama bitirildiði halde LED yavaþ 
yanýp sönmeye devam ediyor.

• Yeni sesli mesajýnýzý(mesajlarýnýzý) dinleyin.

Tuþ sesi duyulmuyor. • Tuþ sesini VOIP080 sürücüsü yardýmýyla aktifleþtirin.

Yanlýþlýkla "Bu programýn Skype ’ý 
kullanmasýna izin verme" seçilmiþtir.

• Skype içinde, Araçlar > Opsiyonlar > Gizlilik > Diðer 
programlarýn Skype 'ye eriþimini yönet ’e gidin 
VOIP080.EXE ’yi seçin DEÐÝÞTÝR ’i týklayýn Bu programýn 
Skype 'yi kullanmasýna izin ver, ve OK (Tamam) ’ý 
týklayýn.

Baðlantý durumu þunu gösteriyor:
VOIP080 Telefon - API eriþimi 
reddedildi.

• Yukarýya bakýnýz.

Sorun Giderme
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TR Bilgiler
Garanti
Garanti bilgileri www.p4c.philips.com adresinde mevcuttur.

Uygunluk
Uyumluluk beyanýný www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlarý 
("EMF")
1. Philips Royal Electronics firmasýnýn ürettiði ve sattýðý tüketici odaklý ürünler arasýndan birçoðu, 

elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliðine sahiptir.

2. Philips firmasýnýn en önemli çalýþma ilkelerinden biri, ürünlerimize iliþkin olarak tüm gerekli saðlýk ve 
güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasýnda 
uygulanmasý gereken EMF standartlarýna uymaktýr.

3. Philips, saðlýða olumsuz etkileri olmayan ürünler geliþtirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayý görevi bilir.

4. Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanýldýðý sürece, günümüzün bilimsel kanýtlarýna göre 
böyle bir kullanýmdan tehlike doðmayacaðýný teyit eder.

5. Philips, uluslararasý EMF ve güvenlik standartlarýnýn geliþtirilmesinde aktif bir rol oynamaktadýr. Bunun 
sayesinde Philips, standardizasyon alanýnda meydana gelecek olan geliþmeleri erkenden kendi 
ürünlerine entegre edebilme konumundadýr.

Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla pilleri ve cihaz 
ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr.

Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali 
katkýda bulunulmuþtur.

Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

Bilgiler

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com
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