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1 Cep Radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in 
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.
philips.com/welcome adresinde kaydettirin.



2 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

a Bu talimatları okuyun.

b Bu talimatları saklayın.

c Tüm uyarıları dikkate alın.

d Tüm talimatları izleyin.

e Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

f Yalnızca kuru bezle temizleyin.

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

h Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar 
kullanın.

i Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. 
Cihaz herhangi bir şekilde zarar gördüğünde, servise 
gönderilmesi gereklidir.

j Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya 
ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını 
engellemek için: 
• Tüm pilleri + ve - uçları ünitenin üzerinde gösterilen 

yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın. 



• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin 
vs.).

• Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

k Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı 
sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

l Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz 
bırakılmamalıdır. 

m Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu 
nesneler, yanan mumlar). 

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına 

neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalınsa 
bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek 
desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, 
halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

• Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha 
yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli 
dinlemenin ardından ‘normal’ gibi gelen ses seviyesi gerçekte 
yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak 
için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce 
güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
• Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın. 
• Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana 

kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.
Makul süreler boyunca dinleyin:
• Normalde ‘güvenli’ olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz 

kalmak da işitme kaybına neden olabilir.



• Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman 
dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde 
bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya 

dikkat edin.
• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı 

veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt 
kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık 
kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok 
bölgede yasaktır.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça 
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

  
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm

 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, 
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, 
söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.

  
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, 
elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar 
hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru 
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında 
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller 
kullanılmaktadır. 
Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu 
simgesiyle birlikte ‘Pb’ kimyasal simgesi de taşıyorsa, bu simge pillerin 
kurşunla ilgili yönetmelik tarafından belirlenen koşullarla uyumlu 
olduğunu anlamına gelir :

 
Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili 
bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye 
kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren 
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri 
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın 
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



3 Ana menü hakkında 
genel bilgiler
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1 Teleskopik anten
• FM sinyal alımını iyileştirir.

2 
• 3,5 mm stereo kulaklık soketi.

3 TUNING
• FM/MW modunda istasyona ince ayar yapar.

4 Bant seçici
• Dalga bandını seçer: FM veya MW.

5 OFF  VOL
• Radyoyu açıp kapatır.
• Ses seviyesini ayarlar.

6 Pil bölmesi



4 Başlarken

Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler 
uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere 
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları 
istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. 
Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Pili takma

Dikkat

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

 • Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
 • Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır. 

1 Pil bölmesini açın.

2 Kutuplar (+/-) gösterilen doğru yere gelecek şekilde 2 AAA 
(R03 veya UM4) pil takın.

3 Pil bölmesini kapatın.

Açma
1 Radyoyu açmak için OFF  VOL düğmesini çevirin.



5 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama

1 Radyoyu açmak için OFF  VOL düğmesini çevirin.

2  Bant seçiciyi FM veya MW olarak ayarlayın.

3 TUNING düğmesini kullanarak istasyon seçin.

4 OFF  VOL düğmesini kullanarak sesi ayarlayın.

5 Radyoyu kapatmak için OFF  VOL düğmesini OFF 
konumuna getirin.



6 Sorun giderme

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla 
onarmaya çalışmayın. 
Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce 
aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips 
web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile 
iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası 
ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
 • Pillerin düzgün takıldığından emin olun.
 • Pilleri değiştirin. 

Ses yok
 • Ses seviyesini ayarlayın.
 • Pilleri doğru şekilde takın.
 • Kulaklığı çıkarın.

Zayıf radyo alımı
 • En iyi şekilde FM almak için teleskopik anteni uzatın, eğin ve 

çevirin. Sinyal alımı çok güçlüyse anten uzunluğunu kısaltın.
 • Radyo, MW için dahili anten kullanır. En iyi şekilde sinyal almak 

için radyoyu çevirerek bu anteni doğrultun.
Ünite yanıt vermiyor
 • Pilleri takıp üniteyi yeniden çalıştırın. 
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